
CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!

HU  A DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER 
A digitális alkoholteszter meghatárározza 
a kilélegzett levegőben található alkohol 
(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
(többszöri használat), másodperceken 
belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
Automatikus kikapcsolás: cca 35 
másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.

SK  ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkohol tester určuje hodnotu alkoholu 
obsah v krvi na základe analýzy 
vydychovaného vzduchu,rýchly výsledok 
s možnosťou opakovaného použitia za 
niekoĺko okamihu automatické vypnutie: 
35 sekund cca vyžaduje 2 AAA 1,5 V 
alkalické batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!
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alkalické batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!

HU  A DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER 
A digitális alkoholteszter meghatárározza 
a kilélegzett levegőben található alkohol 
(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
(többszöri használat), másodperceken 
belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
Automatikus kikapcsolás: cca 35 
másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.
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Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!

HU  A DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER 
A digitális alkoholteszter meghatárározza 
a kilélegzett levegőben található alkohol 
(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
(többszöri használat), másodperceken 
belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
Automatikus kikapcsolás: cca 35 
másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.
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Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
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(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
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belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
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típusú elem (nem tartozék, nem része a 
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Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!

HU  A DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER 
A digitális alkoholteszter meghatárározza 
a kilélegzett levegőben található alkohol 
(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
(többszöri használat), másodperceken 
belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
Automatikus kikapcsolás: cca 35 
másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.
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másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.

SK  ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkohol tester určuje hodnotu alkoholu 
obsah v krvi na základe analýzy 
vydychovaného vzduchu,rýchly výsledok 
s možnosťou opakovaného použitia za 
niekoĺko okamihu automatické vypnutie: 
35 sekund cca vyžaduje 2 AAA 1,5 V 
alkalické batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!
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(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
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típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.

SK  ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkohol tester určuje hodnotu alkoholu 
obsah v krvi na základe analýzy 
vydychovaného vzduchu,rýchly výsledok 
s možnosťou opakovaného použitia za 
niekoĺko okamihu automatické vypnutie: 
35 sekund cca vyžaduje 2 AAA 1,5 V 
alkalické batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!
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Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!

HU  A DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER 
A digitális alkoholteszter meghatárározza 
a kilélegzett levegőben található alkohol 
(etanol) mennyiséget, gyors eredmény 
(többszöri használat), másodperceken 
belül láthatóvá válik az érzékelt szint. 
Automatikus kikapcsolás: cca 35 
másodperc. Áram ellátás: 2 x AAA 
típusú elem (nem tartozék, nem része a 
csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.
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csomagnak). Méret: 95 x 36 x 18 mm.                                                
Megjegyzés: A megengedett 
alkoholszint határozza meg az országban, 
ahol jelenleg van.

SK  ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkohol tester určuje hodnotu alkoholu 
obsah v krvi na základe analýzy 
vydychovaného vzduchu,rýchly výsledok 
s možnosťou opakovaného použitia za 
niekoĺko okamihu automatické vypnutie: 
35 sekund cca vyžaduje 2 AAA 1,5 V 
alkalické batérie nie sú súčasťou balenia. 
Rozmery: 95x 36x18 mm.                                            
Upozornenie: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou danej krajiny,  
v ktorej sa momentálne nachádzate. Riaďte 
sa touto vyhláškou!

CZ   ALKOHOLTESTER DIGITÁLNÍ 
alkoholtester určuje hodnotu alkoholu 
(ethanolu) obsah v krvi na základě analýzy 
vydechovaného vzduchu, rychlý výsledek 
rychlý s možností opakovaného použití za 
několik okamžiků. Automatické vypnutí: 
cca 35 sekund.  
Baterie: 2 x AAA 1,5 V (nejsou součástí 
balení). Rozměry: 95 x 36 x 18 mm.                                             
Upozornění: povolená hladina Alkoholu 
je stanovená vyhláškou dané země, ve 
které se momentálně nacházíte. Řiďte se 
touto vyhláškou!
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