
Цифров уред за определяне алкохолното съдържание в кръвта   

на човек по дъха му 

 

Инструкция за експлоатация 

Работа с апарата: 

1. Дрегерът Blow in, отчита алкохолното съдържание на човека по дъха в мерни единици 
„промили“ %₀ (Promille)! 

2. Натиснете бутона за включване на дрегера. На екрана на апарата започва отброяване от 200 до 
0. Това е интервал от време (около 20 секунди), необходим за подготовка за работа на сензора 
и измервателната електроника. 

3. След като светне индикаторната лампа готовност Ready и се чуе кратък сигнален звук, поемете 
въздух и издишайте постоянно през накрайника на дрегера, докато чуете отново кратък звуков 
сигнал. Спрете издишването. 

4. Ако след светване на лампата Ready не се издиша през апарата, след около 30 секунди на 
дисплея ще се изпише OFF, съчетано със звуков сигнал и ще Ви подкани да изключите уреда. 

5. Ако сте консумирали незначително количество алкохол (под 0.10%₀  Promille)  или не сте 
консумирали алкохол, показанието ще бъде 0.00 (Promille) %₀ и ще остане на дисплея за около 
15 секунди заедно със зелена мигаща светлина. След което на екрана ще се изпише OFF, 
съчетано със звуков сигнал и ще Ви подкани да изключите уреда. Измерването е приключило. 

6. Ако зелената и червена светлина на дисплея премигат за около 4 секунди, Вие сте консумирали 
алкохол над 0.50%₀  Promille. Резултатът ще остане изобразен върху дисплея за около 15 
секунди, след което ще издаде алармен звук, съчетан с мигаща червена светлина. След което 
на екрана ще се изпише OFF, съчетано със звуков сигнал и ще Ви подкани да изключите уреда. 
Измерването е приключило. 

Внимание: 

- След употреба на алкохол се препоръчва да изчакате около 20 минути преди да измерите 
съдържането с дрегера. Това е необходимо за абсорбиране на алкохола в кръвта и разсейване 
на остатъчния алкохол в устата. В противен случай ще получите грешен резултат.  

- Избягвайте изследване при вятър или замърсен въздух. 
- Когато светне индикатора за изтощена батерия BATTLOW, сменете батерията с нова алкална 9V. 
- Не издишвайте цигарен дим или течности в апарата. След тютюнопушене изчакайте поне 5 

минути, за да не повредите датчика. 
- Между две последователни изследвания оставяйте пауза от поне 5 минути. 
- При измерване не закривайте отвора на изходящия въздух. 
- Използвайте дрегера само при положителна околна температура и не оставяйте захранващия 

адаптер постоянно свързан към гнездото на автомобилната запалка. 
- Независимо, че дрегера е прецизен уред и с негова помощ може точно да определите 

състоянието си по отношение на консумацията на алкохол не употребявайте алкохол преди 
работа или шофиране! 

Забележка: 

- Дрегерът Blow in съдържа консуматив - сензор (датчик), който при неправилна употреба се 
поврежда! Гаранцията не покрива повреда на сензора! 


