
Návod na použití soupravy ALKOHOLTEST
Souprava slouží pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu.
Postup zkoušky: 1. Odstranit obě zátky na trubičce. 2. Zasunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek. 
3. Profouknout trubičku jedním dechem v průběhu 20 s až do úplného naplnění balonku. Trubička se zahřívá. 
4.Výsledek zkoušky vyhodnotit 2 minuty od úplného naplnění balonku.
Vyhodnocení: Zabarvením nejtmavších zrn v náplni porovnat s etalonem na trubičce. Intenzita zabarvení náplně je závislá na 
množství alkoholu v dechu.
Upozornění: Jestliže výsledek překračuje limit ve státě použití, NEŘIĎTE! Každou trubičku ALTIK lze použít pouze jednou. 
Bezprostředně po popužití ústní vody, čištění zubů, pohybu v prostředí nasyceném parami alkoholu, po kouření, po použití 
likérových bonbonů a zákusku, ovocných šťáv a některých léků a přípravků obsahujících alkoholy je nutno se zkouškou vyčkat 
20 min. Minimální teplota trubičky před zkouškou musí být +10oC, krátce ohřát v dlani. Nerozebírejte trubičku, při kontaktu 
k krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže. Chraňte před dětmi. Použité trubičky ALTIK vyhoďte do běžného odpadu. 
Za nevhodné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření nenese výrobce nebo distributor žádnou odpovědnost.
Skladování: Skladovat v původních obalech, na suchém místě s teplotou v rozmezí +5oC do +40oC, bez prudkých výkyvu teplot. 
Chraňte před světlem.

Návod na použitie súpravy ALKOHOLTEST
Súprava slúži pre jednorázové orientačné zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu.
Postup skúšky: 1. Odstrániť obe zátky na trubičke. 2. Zasunúť trubičku alternátor do balónika a z druhej strany nasadiť náustok. 
3. Prefúknu trubičku jedným dychom v priebehu 20 s až do úplného naplnenia balónika. Trubička sa zahrieva. 
4.Výsledek skúšky vyhodnotiť 2 minúty od úplného naplnenia balónika.
Vyhodnotenie: Zafarbením najtmavších zŕn v náplni porovnať s etalónom na trubičke. Intenzita zafarbenia náplne je závislá na 
množstvo alkoholu v dychu.
Upozornenie: Ak výsledok prekračuje limit v štáte použitia, neviesť motorové vozidlo! Každú trubičku alternátor možno použiť 
iba raz. Bezprostredne po popužití ústne vody, čistenie zubov, pohybu v prostredí nasýtenom parami alkoholu, po fajčení, po 
použití likérových cukríkov a zákusku, ovocných štiav a niektorých liekov a prípravkov obsahujúcich alkoholy je nutné sa skúškou 
vyčkať 20 min. Minimálna teplota trubičky pred skúškou sa + 10oC, krátko ohriať v dlani. Nerozoberajte trubičku, pri kontakte 
k kryštalickou náplňou môže dôjsť k začervenaniu kože. Chráňte pred deťmi. Použité trubičky alternátor vyhoďte do bežného 
odpadu. Za nevhodné použitie alebo nedodržania bezpečnostných opatrení nenesie výrobca alebo distribútor žiadnu 
zodpovednosť.
Skladovanie: Skladovať v pôvodných obaloch, na suchom mieste s teplotou v rozmedzí + 5oC do + 40oC, bez prudkých výkyvu 
teplôt. Chráňte pred svetlom.

ALKOHOLTEST szett használati útmutató 
A szett a kilégzett levegőben lévő alkohol mennyiségének egyszeri hozzávetőleges megmérésére szolgál. 
A teszt lépései: 1. Távolítsa el a cső mindkét dugóját. 2. Helyezze be az ALTIK csövet a ballonba, és helyezze be a szájrészt 
a másik oldalról. 3. Fújja a csövet egy levegővel 20 másodpercig, amíg a ballon teljesen fel nem fújódik. A cső bemelegszik. 
4. A teszt eredményét 2 perccel a ballon teljes felfújása után értékelje ki.
Kiértékelés: Hasonlítsa össze a csőben lévő sötétebb szemeket a csövön lévő mintával. A töltet színintenzitása függ a kilégzett 
levegőben lévő alkohol mennyiségétől.
Figyelmeztetés: JHa az eredmény meghaladja az adott ország maximális megengedett határértékét, NE VEZESSEN! 
Minden ALTIK csövet csak egyszer lehet használni. Közvetlenül a szájvíz használata, fogmosás, alkoholos gőzzel telített 
környezetben történő mozgás, dohányzás, likőrös cukorka és desszert, gyümölcslevek és bizonyos alkoholokat tartalmazó 
gyógyszerek használata esetén, fogyasztása után 20 percet várni kell a teszttel. A cső minimális hőmérsékletének a vizsgálat előtt 
+10oC-nak kell lennie, rövid ideig melegítenie a tenyerében. Ne szerelje szét a csövet, a kristályos töltettel való érintkezés irritálhatja 
a bőrt. Gyermekektől távol tartandó. A használt ALTIK csöveket a normál hulladékkal kell ártalmatlanítani. 
A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a biztonsági előírások nem megfelelő használatáért vagy be nem tartásáért.
Raktározás: Az eredeti csomagolásában, száraz helyen, + 5oC és + 40oC közötti hőmérsékleten, hirtelen hőmérséklet-ingadozás 
nélkül tárolandó. Védje a fénytől.
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