
Návod k obsluze analyzátoru dechu 1T04 
 

 

 
Děkujeme za zakoupení našeho přesného digitálního ručního analyzátoru dechu 1T04. Díky analyzátoru můžete digitálně 
měřit obsah alkoholu ve Vašem dechu a zjistit tak možnou míru intoxikace. 

 
Návod k použití 

1) Do přístroje vložte tři 1,5V alkalické baterie. Všechny znaky se rozsvítí a přístroj přejde do režimu hodin.  
2) Před použitím analyzátoru si vypláchněte ústa čistou vodou. Před měřením je třeba nejméně 20 minut nekouřit ani nepít.  
3) Jednou stiskněte tlačítko MODE, aby se přístroj přepnul z režimu hodin (RTC) do režimu měření alkoholu (DAC).  
4) Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko MODE pro přechod z režimu měření alkoholu (DAC) do režimu hodin 

(RTC).  
5) V režimu měření alkoholu stiskněte tlačítko CLEAN. Tím se spustí desetisekundový proud vzduchu, který zajistí, aby v 

přístroji nezůstaly žádné zbytky alkoholu.  
6) Do vstupu přístroje vložte dodávaný náustek.  
7) Po dobu 2 sekund podržte tlačítko START (v režimu měření alkoholu tlačítko stiskněte). Tím se spustí zahřívací proces 

čidla trvající přibližně 32 sekund. Přibližně 16 sekund bude blikat značka „PH“ a poté začne odpočítávání 16 sekund. Po 
skončení odpočtu zazní pípnutí a současně začne blikat symbol „BLOW“.  

8) Po dobu přibližně 7 sekund nepřerušovaně foukejte do přístroje. Měření se automaticky ukončí (nebo jednou stiskněte 
tlačítko START) a přestaňte foukat do přístroje. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.  

i. Při naměřené hodnotě nižší než 0,10 ‰ alkoholu v dechu (0,05 mg/l nebo 0,01 % alkoholu v dechu) se na displeji 
zobrazí „0,00 ‰ alkoholu v dechu (0,00 mg/l nebo 0,00 % alkoholu v dechu)“.  

ii. Naměří-li přístroj hodnotu mezi 0,10 ‰ (0,05 mg/l nebo 0,01 % alkoholu v dechu) a 3,0 ‰ alkoholu v dechu (1,5 
mg/l nebo 0,3 % alkoholu v dechu), zobrazí naměřenou hodnotu.  

iii. Při hodnotě vyšší než 3,0 ‰ alkoholu v dechu (1,5 mg/l nebo 0,3 % alkoholu v dechu), začne na displeji blikat 
„HI“ a „NO DRIVING“.  

Po odečtení naměřené hodnoty stiskněte a podržte tlačítko MODE pro návrat do režimu hodin.  
9) Vyvolání hodnot z paměti: V režimu měření alkoholu podržte tlačítko >> pro vstup do paměti. Mezi posledními deseti 

hodnotami lze listovat pomocí tlačítek >> a << . Pro vymazání paměti podržte po dobu dvou sekund tlačítko >>. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Návod pro používání pokročilých funkcí  
10) Stiskem tlačítka MODE přepněte z režimu hodin do režimu měření alkoholu.   

V režimu měření alkoholu lze tlačítky >> a << přepínat mezi posledními 10 
naměřenými hodnotami. 

 
Stisknutím CLEAN se aktivuje 10sekundový proud vzduchu pro vyčištění čidla, 
na displeji se objeví Air clr a začne odpočet.  

11) Stiskněte MODE pro přechod do režimu hodin. 
 

Po dobu 2 sekund podržte tlačítko << pro nastavení hodin. 
 

Zvolenou číslici upravte pomocí tlačítek << a >>. 
 

Stisknutím tlačítka START přepněte mezi číslicemi. 
12) Pro uložení nastaveného času stiskněte na 2 sekundy tlačítko MODE.  
  
Výstražné signály 
 
AAT198-Pro upozorní uživatele při následujících situacích: 
 
13) Nízká hladina –  „0,00 ‰ alkoholu v dechu“ se zobrazí, je-li naměřená hodnota nižší než 0,10 ‰.          
                       
14) Bezpečná hladina –  Pro hodnoty mezi nízkou hladinou (> 0,10 ‰) a nebezpečnou hladinou se na displeji zobrazí 

naměřená hodnota. 
 
15) Nebezpečná hladina – Při naměřené hodnotě stejné nebo vyšší, než je nebezpečná hladina, se ozve zvukový 

signál, rozbliká se červenobílá kontrolka a na displeji bude po dobu 15 sekund blikat nápis „NO 
DRIVING“. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota a na displeji bude svítit červená kontrolka. 
Při hodnotě vyšší než 3,0 ‰ se rozbliká nápis „HI“ a červená kontrolka. Pro vypnutí varovného 
tónu stiskněte jakékoli tlačítko. 

 
 

Při překročení nebezpečné hladiny alkoholu JE ZAKÁZÁNO ŘÍDIT. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


