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PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ALKOMAT 
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi oraz 
wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń sprzętu lub 
niezamierzonych obrażeń ciała.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU 
Urządzenie to elektrochemiczny alkomat służący do pomiaru ilości alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją.

01. ZESTAW
1. Alkomat
2. 2 x Bateria AAA
3. 5 x Ustnik
4. Instrukcja obsługi 

02. OPIS PRODUKTU
PATRZ RYSNEK A, B
1. Ustnik
2. Wylot powietrza (nie zasłaniać)
3. Wyświetlacz
4. Przycisk uruchamiania / wyłączania
5. Pokrywa baterii (z tyłu urządzenia) 

03.  OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Włóż ustnik do wlotu w urządzeniu. Naciśnij włącznik zasilania ON/OFF. 

Następnie rozpocznie się odliczanie, które zajmie około 15 ~ 35 sekund. W 
tym czasie urządzenie przygotowuje czujnik i obwód do  pomiaru.

2. Kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże „bLo” urządzenie 
jest gotowe do pomiaru. Dmuchaj równomiernie w ustnik, aż ponownie 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wówczas możesz przestać dmuchać. Jeżeli 
ponownie nie rozpoczniesz dmuchania w ciągu 20 sekund to urządzenie 
automatycznie się wyłączy. 

3. Po pojawieniu się linii na wyświetlaczu przez 3 ~ 22 sekundy, wynik testu 
będzie wyświetlany przez 20 sekund wraz z sygnałem dźwiękowym. Wynik 



będzie wyświetlany przez 20 sekund. Jeśli naciśniesz włącznik zasilania, 
urządzenie powróci do etapu odliczania na kolejny test.

4. Na koniec urządzenie pokaże „OFF” i wyłączy się automatycznie wraz z 
dźwiękiem.

5. Aby przeprowadzić kolejne testy, zastosuj ponownie punkty od nr 2 do nr 4.
6. Wykonuj kolejne pomiary w odstępie co najmniej 2 minut.

04. POWIADOMIENIA NA WYŚWIETLACZU
PATRZ RYSNEK C

1. Kod powiadomienia 1 – Jeśli wynik jest wyższy niż 0,25 mg/l BrAC (0,50‰) 
Wyświetlany jest   komunikat „WARN” i dźwięk alarmowy.

2. Kod powiadomienia 2 – Napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby prze-
prowadzić test. Urządzenie wyłączy się automatycznie po pokazaniu tego 
sygnału. Wymień baterie alkaliczne 1,5 V.

3. Kod powiadomienia 3 – Jeśli wynik jest powyżej 2,00 mg/l BrAC (4,00‰), 
wyświetli „HOT” wraz z dźwięk alarmu.

4. Kod powiadomienia 4 – Za krótki okres pomiaru.  Najprawdopodobniej nie 
wydychano powietrza równomiernie i nieprzerwanie przez co najmniej 3-5 
sekund. Naciśnij przycisk zasilania, aby wykonać kolejny test.

5. Kod powiadomienia 5 – Jeśli wykonano ponad 500 testów, urządzenie po-
kazuje „CAL”. Nawet jeśli urządzenie nadal działa, wymagane jest ponowne 
kalibrowanie. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

6. Kod powiadomienia 6 – Kiedy temperatura otoczenia przekracza zakres 0 ℃ 
~ 40 ℃ urządzenie pokazuje „OUT” i wyłączy się. Proszę używać urządzenie 
we wskazanym zakresie temperatur. 

05.  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Zaleca się wykonanie testu po upływie 20 min od ostatniego posiłku, napoju 

lub papierosa. 
2. Unikaj testowania przy silnym wietrze lub w zamkniętym pomieszczeniu z 

zanieczyszczonym powietrzem.
3. Gdy na wyświetlaczu pojawia się sygnał „BAT”, zaleca się wymianę baterii 

alkalicznych 1,5 V.
4. Nie wdmuchuj  do urządzenia dymu papierosowego, resztek żywności ani 

płynów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika.



5. Nie używaj alkomatu jako narzędzia do określenia, czy ktokolwiek powinien 
obsługiwać pojazd silnikowy lub maszynę.

6. Przechowuj  w temperaturze pomiędzy 0 – 40 °C (32 – 104 °F). Urządzenie 
jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur od 0 do 40°C (32 do 
104°F). Przechowuj i używaj alkomatu zgodnie z zalecanym zakresem 
temperatury.

7. Korelacja między zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu, a 
stężeniem alkoholu we krwi zależy od wielu zmiennych, w tym: czynników 
środowiskowych (takich jak jakość powietrza, wiatr, wilgotność, temperatura 
itp.), stanu zdrowia osoby testowanej.

8. Przy normalnym użytkowaniu Xblitz Ether wymaga ponownej kalibracji co 6 
miesięcy lub po 500 testach w celu uzyskania dokładnych wyników. Skontak-
tuj się z autoryzowanym serwisem w celu ponownej kalibracji.

9. Wyniki pomiaru urządzenia nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu 
sądowym. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu 
pod wpływem alkoholu.

10.  Nie używaj alkomatu w połączeniu z blokadą zapłonu lub w pojeździe 
silnikowym.

11. Wyniki badań są zmienne w czasie: mogą rosnąć lub maleć w zależności od 
szeregu czynników. Uzyskanie jednorazowo odczytu nie oznacza, że  wynik 
badania będzie taki sam po kilku minutach.

12.  Nie pozwól sobie ani nikomu innemu pić i prowadzić.

06.  SPECYFIKACJA
Czujnik: elektrochemiczny
Zakres pomiaru: ±0,005% BAC przy 0,050% BAC
Zasięg wykrywania: 0,00 ~ 2,00 mg/l BrAC / 0,00 ~ 4,00‰
Czas rozgrzewania czujnika: 15 ~ 35 sekund
Czas pomiaru: 3 ~ 22 sekundy
Wymiar: 111,5 mm x 45 mm x 19,8 mm
Waga: 53,8g, (z dołączonymi bateriami 75,8g)
Zasilanie: Dwie baterie alkaliczne 1,5 V „AAA”
Temp. Pracy: 0℃ ~ 40℃
Temperatura przechowywania: 0℃ ~ 40℃
Kalibrowanie: Co 6 miesięcy lub po 500 testach
Gwarancja: 5 lat 

07.  KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE  
Producent gwarantuje, że przez okres 5 lat, produkt będzie wolny od wad 
produkcyjnych lub materiałowych (z wyłączeniem kalibracji) w normalnej eks-
ploatacji od daty zakupu. Obowiązek producenta w ramach gwarancji ogranicza 



się do wymiany, regulacji lub naprawy urządzenia zwróconego wraz z dowodem 
zakupu. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie zostało naruszone 
lub celowo uszkodzone.

Produkt objęty jest 60-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć 
na stronie: https://xblitz.pl/gwarancja/ 
Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego 
się pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/ 
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl. 

Numer seryjny……………………………………………….



Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polska
Wyprodukowano w Płd. Korei



EN
USER MANUAL

BREATHALYZER
Before use, please read the enclosed instruction manual and safety instructions 
carefully to avoid accidental damage or unintentional injury.

PURPOSE OF THE PRODUCT
The device is an electrochemical breathalyser for measuring the amount of alcohol 
in exhaled air. Read this manual carefully before use.

01 KIT
1. Breathalyzer
2. 2 x AAA battery
3. 5 x Mouthpiece
4. User manual

02. PRODUCT DESCRIPTION
SEE PICTURE A, B

1. Mouthpiece
2. Air outlet (do not cover) 
3. Display
4. Start/stop button
5. Battery cover (behind the unit)

03. OPERATION OF THE DEVICE
1. Insert the mouthpiece into the  port of the device. Press the ON/OFF 

power switch. Then a countdown will start which will take about 15 ~ 35 
seconds. During this time, the device is preparing the sensor and circuit for 
measurement.

2. When you hear the beep and the display shows „bLo” the device is ready 
for measurement. Blow evenly into the mouthpiece until you hear the beep 
again.  At this point, you can stop blowing. At this point, if you do not blow 
again within 20 seconds, the device will automatically shut off. 

3. After the line appears on the display for 3 ~ 22 seconds, the test result will 
be displayed for 20 seconds with a sound signal. The result will be displayed 
for 20 seconds. If you press the power switch, the device will return to the 
countdown stage for the next test.



4. Finally, the device will show „OFF” and turn off automatically with a beep.
5. For further tests, try again from #2 to #4.
6. Perform subsequent measurements at an interval of at least 2 minutes.

04. DISPLAY NOTIFICATIONS
SEE FIGURE C
1. Notification Code 1 - If the result is greater than 0.25 mg/L BrAC (0.50‰) 
„WARN” and alarm sound.
2. Notification Code 2 - The battery voltage is too low to perform the test. The 
device will turn off automatically when this signal is shown. Replace the 1.5V 
alkaline batteries.
3. Notification Code 3 - If the result is above 2.00 mg/L BrAC (4.00‰), it will 
display „HOT” along with an alarm sound.
4. Notification Code 4 - Too short testing time.  Most likely You did not exhale 
evenly and continuously for at least 3-5 seconds. Press the power button for 
another test.
5. Notification Code 5 - If more than 500 tests have been performed, the device 
shows „CAL”. Even if the device still works, recalibration is required. Contact 
authorized service
6. Notification Code 6 - When the ambient temperature exceeds the range (0 ℃ 
~ 40 ℃) the device shows „OUT” and will turn off. Please use the device within 
the indicated temperature range.

05. PRECAUTIONS
1. It is recommended to take the test 20 minutes after the last meal, drink, 

or cigarette. 
2. Avoid testing in strong wind or in a closed room with polluted air.
3. When „BAT” signal appears on the display, it is recommended to change 

1.5V alkaline batteries.
4. Do not blow cigarette smoke, food debris, or liquids into the device as this 

may damage the sensor.
5. Do not use the Breathalyzer as a tool to determine if anyone should operate 

a motor vehicle or machinery.
6. Store at temperatures 0 - 40 °C (32 - 104 °F). The device is designed for 

use in a temperature range of 0 to 40°C (32 to 104°F). Store and use the 
breathalyzer within the recommended temperature range.

7. The correlation between breath alcohol content and blood alcohol con-
centration depends on many variables, including: environmental factors 
(such as air quality, wind, humidity, temperature, etc.), health of the person 
being tested.

8. Under normal use, the Xblitz Ether requires recalibration every 6 months 



or after 500 tests for accurate results. Contact authorized service for 
recalibration.

9. The device’s measurement results cannot be used as evidence in legal 
proceedings. The driver is fully responsible for driving under the influence 
of alcohol. 

10. Do not use the Breathalyzer in combination with an ignition interlock or in 
a motor vehicle.

11. Test results are variable over time: they may increase or decrease depending 
on a number of factors. Getting a reading once does not mean that the test 
result will be the same after a few minutes.

12. Do not allow yourself or anyone else to drink and drive.

06. SPECIFICATION
Sensor: Electrochemical
Measurement range: ±0.005% BAC at 0.050% BAC
Detection range: 0.00 ~ 2.00 mg/l BrAC / 0.00 ~ 4.00‰ 
Sensor warm-up time: 15 ~ 35 seconds
Measurement time: 3 ~ 22 seconds
Dimension: 111.5mm x 45mm x 19.8mm
Weight: 53.8g, (75.8g with included batteries)
Power Supply: Two 1.5V „AAA” alkaline batteries
Operating Temp: 0℃ ~ 40℃
Storage temperature: 0℃ ~ 40℃
Calibration: Every 6 months or after 500 tests
Warranty: 5 years

07. WARRANTY CARD / COMPLAINTS 
The manufacturer gives the warranty for a period of 5 years that the product will be 
free from defects in workmanship or materials (excluding calibration) under normal 
use from the date of purchase. The manufacturer’s obligation under this warranty 
is limited to replacement, adjustment, or repair of the unit returned with proof of 
purchase. This warranty is void if the device has been intentionally damaged.

The product is covered by a 60-month warranty. Warranty terms can be found at: 
https://xblitz.pl/gwarancja/
Claims should be submitted using the claim form located at: http://reklamacje.
kgktrade.pl/
Details, contact and service address can be found at: www.xblitz.pl. 

Serial number......................................................



Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Cracow
Poland
Made in South Korea



CZ
NÁVOD K POUŽITÍ

BREATHALYZER
Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a bezpečnostní pokyny, 
abyste předešli náhodnému poškození nebo neúmyslnému zranění.

ÚČEL VÝROBKU
Zařízení je elektrochemický dechový analyzátor pro měření množství alkoholu ve 
vydechovaném vzduchu. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

01 KIT
1. Dechová zkouška
2. 2 x baterie AAA
3. 5 x náustek
4. Uživatelská příručka

02. POPIS PRODUKTU
VIZ OBRÁZEK A, B

1. Ústní nástavec
2. Výstup vzduchu (nezakrývejte) 
3. Zobrazit
4. Tlačítko Start/Stop
5. Kryt baterie (za jednotkou)

03. PROVOZ ZAŘÍZENÍ
1. Vložte náustek do portu přístroje. Stiskněte vypínač. Poté se spustí od-

počítávání, které bude trvat přibližně 15 ~ 35 sekund. Během této doby 
přístroj připravuje senzor a obvod na měření.

2. Jakmile uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí „bLo”, je přístroj připraven k 
měření. Foukejte rovnoměrně do náustku, dokud znovu neuslyšíte pípnutí.  
V tomto okamžiku můžete přestat foukat. Pokud v tomto okamžiku do 20 
sekund znovu nezafoukáte, přístroj se automaticky vypne. 

3. Po zobrazení řádku na displeji po dobu 3 ~ 22 sekund se na 20 sekund zobrazí 
výsledek testu se zvukovým signálem. Výsledek se zobrazí na 20 sekund. 
Pokud stisknete vypínač v době, zařízení se vrátí do fáze odpočítávání pro 
další test.

4. Nakonec se zobrazí nápis „OFF” a zařízení se automaticky vypne se zvukovým 



signálem.
5. Pro další testy zkuste znovu postupovat od č. 2 do č. 4.
6. Následná měření provádějte v intervalu nejméně 2 minut.

04. ZOBRAZENÍ OZNÁMENÍ
OBRÁZEK C
1. Kód oznámení 1 - Pokud je výsledek vyšší než 0,25 mg/l BrAC (0,50 ‰), zazní 
„WARN” a alarm.
2. Kód oznámení 2 - napětí baterie je příliš nízké na to, aby bylo možné provést 
test. Při zobrazení tohoto signálu se zařízení automaticky vypne. Vyměňte 1,5V 
alkalické baterie.
3. Kód oznámení 3 - Pokud je výsledek vyšší než 2,00 mg/l BrAC (4,00 ‰), zobra-
zí se „HOT” a zazní zvukový signál.
4. Kód oznámení 4 - Příliš krátká doba testování.  S největší pravděpodobností 
jste nevydechovali rovnoměrně a nepřetržitě po dobu alespoň 3-5 sekund. 
Stiskněte tlačítko napájení pro další test.
5. Kód oznámení 5 - Pokud bylo provedeno více než 500 testů, zobrazí se na 
přístroji „CAL”. I když zařízení stále funguje, je nutná opětovná kalibrace. Kontak-
tujte autorizované servisní středisko.
6. Kód oznámení 6 - Když okolní teplota překročí rozsah (0 °C ~ 40 °C), zařízení 
zobrazí „OUT” a vypne se. Používejte zařízení v uvedeném teplotním rozsahu.

05. PRECAUTIONS
1. Test se doporučuje provést 20 minut po posledním jídle, nápoji nebo 

cigaretě. 
2. Vyhněte se testování v silném větru nebo v uzavřené místnosti se 

znečištěným vzduchem.
3. Když se na displeji objeví signál „BAT”, doporučuje se vyměnit 1,5V alkalické 

baterie.
4. Nefoukejte do zařízení cigaretový kouř, zbytky jídla ani tekutiny, protože by 

mohlo dojít k poškození snímače.
5. Nepoužívejte dechovou zkoušku jako nástroj k určení, zda má někdo řídit 

motorové vozidlo nebo stroje.
6. Skladujte při teplotách 0 °C - 40 °C. Zařízení je navrženo pro použití v 

teplotním rozsahu 0 až 40 °C (32 až 104 °F). Dechový analyzátor skladujte a 
používejte v doporučeném rozsahu teplot.

7. Souvislost mezi obsahem alkoholu v dechu a koncentrací alkoholu v krvi 
závisí na mnoha proměnných, mezi něž patří: faktory prostředí (např. kvalita 
vzduchu, vítr, vlhkost, teplota atd.), zdravotní stav testované osoby.

8. Při běžném používání vyžaduje přístroj Xblitz Ether rekalibraci každých 6 
měsíců nebo po 500 testech, aby byly výsledky přesné. Pro překalibrování 



kontaktujte autorizované servisní středisko.
9. Výsledky měření přístroje nelze použít jako důkaz v soudním řízení. Za řízení 

pod vlivem alkoholu je plně odpovědný řidič. 
10. Nepoužívejte dechový analyzátor v kombinaci s blokováním zapalování nebo 

v motorovém vozidle.
11. Výsledky testů jsou v průběhu času proměnlivé: mohou se zvyšovat nebo 

snižovat v závislosti na řadě faktorů. Jednou získaný údaj neznamená, že 
výsledek testu bude stejný i po několika minutách.

12. Nedovolte sobě ani nikomu jinému řídit pod vlivem alkoholu.

06. SPECIFIKACE
Senzor: Elektrochemický
Rozsah měření: ±0,005 % BAC při 0,050 % BAC
Rozsah detekce: 0,00 ~ 2,00 mg/l BrAC / 0,00 ~ 4,00‰
Doba zahřívání senzoru: 15 ~ 35 sekund
Doba měření: 3 ~ 22 sekund
Rozměry: 111,5 mm x 45 mm x 19,8 mm
Hmotnost: 53,8 g (s připojenými bateriemi 75,8 g)
Napájení: Dvě alkalické baterie „AAA” 1,5 V
Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
Teplota skladování: 0°C ~ 40°C
Kalibrace: Každých 6 měsíců nebo po 500 testech
Záruka: 5 let

07. ZÁRUČNÍ LIST / REKLAMACE 
Výrobce poskytuje záruku po dobu 5 let, že výrobek bude bez vad zpracování nebo 
materiálu (s výjimkou kalibrace) při běžném používání od data zakoupení. Povinnost 
výrobce v rámci této záruky je omezena na výměnu, seřízení nebo opravu přístroje 
vráceného s dokladem o koupi. Tato záruka je neplatná, pokud byl přístroj úmyslně 
poškozen.

Na výrobek se vztahuje 60měsíční záruka. Záruční podmínky naleznete na adrese: 
https://xblitz.pl/gwarancja/.
Žádosti by měly být podávány prostřednictvím formuláře žádosti, který se nachází 
na adrese: http://reklamacje.kgktrade.pl/.
Podrobnosti, kontakt a adresu pro poskytování služeb naleznete na adrese: www.
xblitz.pl. 

Sériové číslo......................................................



Výrobce:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Krakov
Polsko
Vyrobeno v South Korea


