
MM 318 Tester množství alkoholu v dechu a krvi, stopky a svítilna 
 
Uživatelská příručka 
 
1. Červená LED 
2. Žlutá LED 
3. Zelená LED 
4. Tlačítko zapnutí 
5. Tlačítko nastavení hodin 
6. Tlačítko nastavení minut 
7. Tlačítko START/STOP 
8. LCD displej 
9. Spínač svítilny 
10. Vdechovací náustek 
11. Žárovka 
12. Baterie 
13. Očko pro zavěšení 
 
Vlastnosti 
Třístupňový přístroj na zjišťování alkoholu v dechu  
Rychlé výsledky testu 
Svítilna s oranžovou diodou 
Očko pro zavěšení  
Stopky s odpočítáváním oběma směry 
Napájení dvěma alkalickými články 1.5 v “AAA”/UM-4 
 
Instalace a výměna baterií 
1. Otevřete krytku na zadní straně přístroje. 
2. Vložte dvě kvalitní alkalické baterie “AAA” (UM-4) (nejsou součástí dodávky); dodržte polaritu jak 
je naznačeno. 
3. Umístěte krytku zpět. 
4. Když LED indikátory pro test alkoholu nebo světlo svítilny začínají slábnout, vložte baterie nové. 
 
Test alkoholu 
1. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER; rozsvítí se zelená LED dioda a za přibližně 10 sekund je přístroj 
připraven měřit. 
2. Po 10 sekundách od zapnutí foukněte do náustku a zkontrolujte výsledky (hladina alkoholu v krvi 
testované osoby BAC (Blood Alcohol Concentration) nebo v dechu testované osoby BRAC (Breath 
Alcohol Concentration): 
 
Zelená LED trvale svítí 
V pořádku – hladina alkoholu je pod 0, 2‰ BAC (nebo 0,1 mg/dm3 BRAC) 
 
Žlutá LED trvale svítí 
Nebezpečí – od 0, 2‰ BAC (nebo 0,1 mg/dm3 BRAC) do 0, 5‰ BAC (nebo 0,25 mg/dm3 BRAC) 
 
Červená LED trvale svítí 
Ohrožení – přes 0, 5‰ BAC (nebo 0,25 mg/dm3 BRAC) 
 
1. Prosím ujistěte se, že během testu držíte tlačítko POWER stisknuté. 
2. Pro obdržení přesných výsledků je doporučeno provést test BAC nejdříve půl hodiny po ukončení pití 
alkoholu. 
3. Pokud přístroj necháte delší dobu zapnutý bez použití, červená a žlutá LED bude během testu 
alkoholu trvale svítit, protože přístroj se potřebuje před vlastním měřením dostat do provozního režimu. 
Prosíme stiskněte několikrát tlačítko POWER, dokud nezačne měřič opět pracovat běžným způsobem. 
4. Během testu alkoholu nepoužívejte přístroj jako svítilnu. 
 



Svítilna 
Pro rozsvícení zapněte vypínač svítilny do polohy ON. Během svícení neměřte přístrojem hladinu 
alkoholu. 
 
Funkce stopek – měření od bodu 0:00 
1. Stiskněte tlačítko START/STOP, čímž funkci aktivujete (nastavení časovače je 0:00). 
2. Stiskněte opětovně tlačítko START/STOP, čímž odpočítávání zastavíte. 
3. Stiskněte opakovaně tlačítko START/STOP pro opětovné použití této funkce nebo její zastavení. 
4. Pro vynulování počitadla stiskněte současně tlačítka HR a MIN. 
 
Funkce stopek – odpočítávání od nastaveného času 
1. Stiskněte tlačítka HR a/nebo MIN, čímž nastavíte požadovanou hodinu a minutu. 
2. Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění odpočítávání. 
3. Stiskněte opětovně tlačítko START/STOP pro zastavení odpočítávání. 
4. Stiskněte opakovaně tlačítko START/STOP STOP pro opětovné použití této funkce nebo její 
zastavení. 
5. Během odpočítávání poslední desáté a pak páté minuty bude vydán varovný dvousekundový signál. 
6. Alarm odpočítávání trvá 60 sekund. Předčasně vypnout jej můžete, když stiskněte současně tlačítka 
HR a MIN. 
7. Pro vynulování počitadla stiskněte současně tlačítka HR a MIN. 
 
Upozornění 
Údaje naměřené tímto přístrojem pro BAC (BRAC) jsou pouze orientační. Výrobce ani prodejce nenese 
žádnou zodpovědnost za případné následky nepřesného měření. 
 


