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Manual de utilizare              Cod produs: 1432333 
 

ALCOOLTEST AT 3605 

 
Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona produsul nostru. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dvs. aparat.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
 Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare înain-

te de a începe să folosiţi produsul. Păstraţi manualul de 
utilizare împreună cu bonul de casă, certificatul de garan-
ţie şi dacă este posibil cutia de carton a produsului. Înmâ-
naţi manualul de utilizare persoanelor care ajung să folo-
sească acest produs.  

 Aparatul poate fi folosit exclusiv în aplicaţii private, iar nu 
în scopuri comerciale.  

 Produsul a fost conceput pentru a vă oferi suport în 
intenţia dvs. de a conduce în mod responsabil automobile 
şi diverse maşini.  

 Atenţie: fiecare corp reacţionează diferit la alcool. O 
anumită persoană poate fi în pericol dacă conduce sub 
influenţa alcoolului, chiar dacă cantitatea ingerată este 
relativă mică. Responsabilitatea de a conduce un auto-
mobil cade exclusiv în sarcina dvs.  

 Produsul nu este adecvat pentru a monitoriza obiceiurile 
de consum ale persoanelor. Produsul nu vă poate pune la 
dispoziţie concluzii privind concentraţia de alcool din 
sânge sau capacitatea dvs. de a şofa în siguranţă.  

 Se poate ca acest aparat să nu acopere prin măsurători 
toate cerinţele legale din ţara dvs. corelate cu concentra-
ţia de alcool din sânge sau capacitatea de a şofa în 
siguranţă.  

 De aceea Clatronic International GmbH nu-şi asumă 
responsabilitatea pentru situaţiile neclare. Dacă aveţi 
dubii privind capacitatea dvs. de a şofa în siguranţă cel 
mai bine este să nu vă urcaţi la volan!  

 

Informaţii privind bateriile  
 
Nu încărcaţi bateriile! 
 

 

 

Nu deschideţi bateriile! 

 
Respectaţi polaritatea corectă (+/-)! 
 
Pericol de explozie! Feriţi bateriile de căldură 
excesivă, ca de ex. în urma contactului cu razele 
soarelui, foc sau similar.  
 

Nu scurtcircuitaţi bateriile! 
 

 Acizii se pot scurge din baterii. Dacă nu folosiţi produsul o 
perioadă mai lungă de timp scoateţi bateriile din aparat.  

 Nu aruncaţi bateriile împreună cu gunoiul menajer. 
Depuneţi bateriile uzate în punctele speciale de colectare.  

 

Elementele de control  

 
1 Senzor pentru aerul expirat 
2 LCD ceas 
3 LCD alcooltest 
4 Tasta MODE (selecţie diverse funcţii) 
5 Tasta SET (confirmare date introduse) 
6 Tasta POWER (start alcooltest) 
7 Tasta ADJ (tasta setare) 
8 Compartiment baterii  
 

Instalarea bateriilor  
(bateriile nu sunt incluse în colet) 

 Demontaţi capacul compartimentului 
baterii aflat în partea posterioară a 
aparatului.  

 Instalaţi 2 baterii tip AAA UM-4 R03 

 Respectaţi polaritatea corectă! Vezi 
marcajele de pe aparat.  

 

 NOTĂ:  
Înlocuiţi bateriile cu alte 2 baterii noi atunci când scade rata 
contrastului ecranului LCD. Înlocuiţi întotdeauna ambele 
baterii.  
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Manevrarea 
De ce trebuie să ţineţi cont înainte de test  

 Alcoolul rămâne o vreme în cavitatea bucală înainte de a 
dispărea complet.  

 De aceea aşteptaţi 20 de minute de la ultima ingerare de 
alcool înainte de a începe testul.  

 Nu fumaţi şi nu mâncaţi cu 20 de minute înainte de test.  

 De asemenea, nu consumați bomboane de tuse sau cu 
mentă, căci acestea pot falsifica rezultatul măsurătorilor.  

 Pentru a obţine un rezultat cât mai precis puteţi repeta 
testul. Nu realizaţi următorul test decât după 3 minute! 

 Nu folosiţi în apropierea produsului substanţe care se pot 
vaporiza, precum de ex. vopsele, solvenţi, soluţii 
distrugere insecte etc.  
 

Iniţializarea  
 Menţineţi apăsată tasta POWER până 

când se aude un semnal. 

 Se afişează simbolul iniţializare WARM 
UP şi începe numărătoarea inversă de 
la 10 la 0. Alcooltestul se află în modul 
iniţializare.  

 

 NOTĂ: 
Înainte de prima utilizare a aparatului sau dacă nu folosiţi 
produsul o perioadă mai lungă de timp.  
În acest caz aparatul are nevoie de mai mult timp pentru a 
curăţa senzorul şi a se iniţializa. Apăsaţi de mai multe ori tasta 
POWER şi aşteptaţi până la încheierea perioadei de 
iniţializare.  

 

Test 
1.După încheierea fazei de iniţializare pe display apare BLOW 
(suflă). Aparatul se află în modul test. Începe numărătoarea 
inversă de la 10.  

 
2. Suflaţi neîntrerupt în senzor timp de 3 – 5 sec. în timp ce 
pe display are loc numărătoarea inversă.  
 

3. Se aude un semnal. Rezultatul apare pe display.  
g/l  Gram/litru 
‰  Miime 
BAC  Concentraţie alcool în sânge 
 

4. Dacă concentraţia de alcool se înscrie în intervalul 0.2 – 0,5 
la mie pe ecran apare simbolul CAUTION (atenţie).  

 
 

5. Dacă concentraţia de alcool se înscrie în intervalul 0,5 la 
mie şi peste pe ecran apare simbolul DANGER (pericol). 
Simultan se aude un semnal puternic (alarmă).  
 

 NOTĂ:  
Dacă în timpul testului nu a fost suflat aer peste senzor, atunci 
pe display apare 0.0.  

Decuplarea automată 
 Rezultatul este afişat timp de 10 sec., după care ecranul 

comută la OFF.  

 Aparatul se opreşte după cca. 2.-3 sec. Iluminarea de 
fundal a ecranului LCD se stinge.  
 

Alte funcţii 
 NOTĂ:  

După ce aţi instalat bateriile aparatul se află în modul ceas.  
 
Apăsaţi de mai multe ori tasta MODE pentru a selecta 
următoarele funcţii:  

Ora    Temperatura 

 
Timp alarmă  Numărătoare inversă 

 
Setarea orei, orei alarmei sau numărătorii inverse 
1. Apăsaţi tasta SET timp de 2 sec. Clipeşte afişarea pentru 

oră.  
2. Apăsaţi tasta ADJ pentru a seta ora.  
3. Apăsaţi tasta SET. Clipeşte afişarea pentru minute. 
4. Apăsaţi tasta ADJ pentru a seta minutele.  
5. Apăsaţi tasta SET pentru a confirma setările.  
 
Afişarea orei 12h sau 24h 
Apăsaţi de mai multe ori tasta ADJ pentru a comuta între 
afişarea 12h şi 24h. În modul 12h după-amiaza pe ecran apare 
litera P.  
 
Ora alarmei 
Apăsaţi tasta ADJ pentru a activa sau dezactiva ora alarmei. 
Dacă alarma este activată apare simbolul . Când se ajunge 
la ora setată aparatul redă un semnal. Opriţi semnalul cu tasta 
ADJ.  
 
Temperatura  
Apăsaţi tasta ADJ pentru a selecta grade Fahrenheit sau grade 
Celsius.  
 
Numărătoarea inversă 
Apăsaţi tasta ADJ pentru a porni numărătoarea inversă sau 
pentru a o opri. Dacă numărătoarea inversă este activată, 
atunci clipesc literele H şi M (ore şi minute). După încheierea 
numărătorii inverse se aude un semnal. Opriţi semnalul cu 
tasta ADJ. 
 

Curăţarea şi întreţinerea  

 ATENŢIE:  

 Nu scufundaţi aparatul în apă. Componentele electronice 
se pot defecta.  

 Nu folosiţi substanţe chimice precum benzol, solvenţi sau 
benzină pentru a curăţa produsul.  

 Nu ştergeţi aparatul decât cu o cârpă uşor umezită.  

 Aveţi grijă să nu pătrundă lichide în interiorul senzorului 
aparatului.  

 Nu depozitaţi aparatul în spaţii cu aer poluat.  

 Nu modificaţi aparatul, căci pot apărea distorsiuni în 
funcţionare.  
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Date tehnice  
Senzor: tester oxizi alcool 
Domeniul de măsurare:  
Precizie 
Alimentare 
Durată iniţializare: 10 sec, rezultat după:  
Durată decuplare automată: cca. 40 sec. 
Greutate netă 
În scopul optimizării constante a produsului ne rezervăm 
dreptul la modificări tehnice şi de design!  
 

Declaraţia de conformitate  
Prin prezenta producătorul declară că produsul AT 3605 
îndeplineşte cerinţele următoarelor directive:  

 Directiva UE pentru compatibilitatea electromagnetică 
2014/30/UE 

 Directiva RoHS 2011/65/EC 
 

Eliminarea deşeurilor  
 Scoateţi bateriile din compartimentul baterii.  

 Depuneţi bateriile uzate în locurile de 
colectare special amenajate. Nu aruncaţi 
bateriile uzate împreună cu gunoiul menajer.  

 Nu aruncaţi aparatul uzat împreună cu 
gunoiul menajer. Duceţi aparatul uzat într-un 
loc special de colectare pentru reciclare. În 
acest fel protejaţi mediul înconjurător.  


