
Návod k alkohol testeru Manta 
 
Test alkoholu 
 
1. Zmáčkněte a podržte zapínací tlačítko (Power), oranžový a červený 
indikátor se rozsvítí na několik sekund a poté zhasnou. 
2. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor, vdechněte do vdechovacího otvoru 
ze vzdálenosti cca 1cm po dobu cca 3 vteřin. 
3. Výsledek (hladinu alkoholu) zjistíte následujícím způsobem: 

●Svítí zelený indikátor – pod 0,2 promile 
●Svítí žlutý indikátor – rozmezí 0,2 – 0,5 promile 
●Svítí červený indikátor – nad 0,5 promile 

 
Upozornění 
 
1. Po celou dobu testu držte zmáčknuté tlačítko POWER. 
2. Po konzumaci alkoholu vyčkejte před testem nejméně 20 minut. 
Důvodem je že 20 minut je průměrná doba pro přechod alkoholu ze 
zažívacího traktu do krve a také dostatečná doba pro vyprchání alkoholu z 
úst. 
3. Po delší době nečinnosti nebo před prvním použitím testeru může být na 
povrchu alkoholového senzoru množství nečistot. V těchto případech 
přístroj potřebuje delší čas na přípravu k testu což se projeví delším 
svícením červeného a žlutého indikátoru. Zmáčkněte proto tlačítko POWER 
opakovaně několikrát za sebou. 
4. Jsou-li baterie vybité, svítí při zahřívání přístroje červený a žlutý indikátor 
po neobvykle dlouhou dobu. Proto vyměňte baterie. 
 
Svítilna 
 
1. Přesunutím vypínače na boku testeru do polohy ON rozsvítíte svítilnu. 
2. Přesunutím do polohy OFF svítilnu vypnete. 
3. Nepoužívejte svítilnu v průběhu testování hladiny alkoholu. 
 
Stopky 
 
1. Stisknutím tlačítka <START/STOP> stopky spustíte. Dalším stisknutím je 
zastavíte. 



2. Současným zmáčknutím tlačítek <HR> a <MIN> stopky vynulujete. 
 
Parkovací hodiny 
 
3. Tlačítky <HR> a <MIN> nastavíte hodiny a minuty. 
4. Stisknutím tlačítka <START/STOP> spustíte odpočítávání nastavené 
doby. Dokud běží čas, můžete tlačítkem <MIN>odpočítávání kdykoli 
přerušit a znovu spustit. 
5. Dvousekundový signál Vás upozorní 5 a 10 minut před vypršením času. 
6. Upozornění na ukončení času trvá 60 sekund. Současným zmáčknutím 
tlačítek <HR> a <MIN> tento signál ukončíte předčasně. 
7. Chcete-li odpočítávání vynulovat, zmáčkněte současně tlačítka <HR> a 
<MIN>. 
 
Upozornění 
 

• Pro dosažení přesných výsledků opakujte test nejdříve po 3 minutách. 
• Nekuřte a nejezte 20 minut před testem. 
• Nečistěte tester pomocí chemikálií. 
• Pozor aby se do dýchacího otvoru s dechem nedostaly tekutiny. 
• Nepoužívejte v blízkosti testeru dráždivé a těkavé látky, například 

barvy, insekticidy a rozpouštědla. 
• Neumisťujte tester do uzavřeného prostředí s kontaminovaným 

ovzduším. 
• Výsledek testu slouží pouze pro orientaci, nikoli pro úřední či oficiální 

měření. Výrobce ani dodavatel nenese za výsledky právní 
odpovědnost. 

• Poškození čidla: Ihned po požití alkoholu Váš dech obsahuje 
mnohonásobně více alkoholu než je běžné. Takto vysoká 
koncentrace může vážně poškodit čidlo, které je nastaveno tak, aby 
dokázalo odlišit i nejjemnější rozdíly hladiny alkoholu. Jednoduše 
řečeno, čidlo můžete tímto způsobem snadno přehltit. 

 
 


