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SISÄLLYSLUETTELO
 
Tämä laite on valmistettu mittaamaan käyttäjän alkoholin määrää
hengitysilmasta. Laiteen avulla voit mitata, tilastoida ja oppia 
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ESITTELY
 
Sinun BACtrack Mobile alkometri on ammattitason alkoholin 
testauslaite, jota käytetään alkoholinmäärän havaitsemiseen  
hengityksestä. Laite hyödyntää Xtend™-polttokennotekniikkaa  
testissään, tämän jälkeen se lähetetään omaan älypuhelimeen tai 
taplettiin Bluetoothilla, missä sinun veren alkoholipitoisuus (BAC) 
arvio esitetään lukuina.

Sinun Mobile alkometri toimii sisäärakennetulla Li-ion akulla 
jota voit ladata kätevästi Micro-USB kaapelilla. Kytke kaapeli helposti
laitteeseen ja toinen pää USB-liitin tietokoneeseen tai USB laturiin 
ja lataus voi alkaa. Huomio, että USB kaapeli lataa ainoastaan laitetta
mitään dataa ei siirry laitteesta tietokoneeseen..

Alkoholi ja sen vaikutukset ihmisen kehoon  

Kun alkoholia käytetään, se imeytyy suun, nielun, mahalaukun 
ja suoliston verenkiertoon kehossasi. Veri kuljettaa alkoholia 
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jokapaikkaan kehossasi - päätyen myös kehkoihin.  
Alkoholi kuormattuna veri liikkuu keuhkojen limakalvopusseihin 
(keuhkorakkulat), se läpäisee hengitystä. Tämä pitoisuus alkoholia  
hengitysilmasta on suoraan verrannollinen pitoisuus alkoholia 
verestä.

Hengityksestä mitatun alkoholipitoisuuden suhde verestä mitattuna 
on arvioitu olevan 2,100:1. Näin ollen, jokainen 2,100 ml hengitys-
ilmasta sisältää suunnilleen saman määrän alkoholia 1 ml verta.  
Alkometri käyttää tätä suhdetta, jotta tarkka arvio oman alkoholin
pitoisuus esitetään laitteessa. 

Alkoholi on huumetta

Alkoholi on kemiallinen (etanoli tai etyylialkoholia) on lopputulos 
rypäleiden tai viljan käymisestä. Alkoholi imeytyy suoraan 
sinun verenkiertoon. Verenkiertosi kautta se kulkeutuu elimistössäsi 
kudoksiin imeytyen niihin. Aivot koostuvat kudoksista joissa on suuri   
pitoisuus eri nesteitä ja imee helposti paljon  
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alkoholia juodessasi. Maksa eliminoi imeytynyttä alkoholia omaa 
vauhtiaan ja sinun syömisesi tai juomisesi eivät nopeuta prosessia.  
Maksa eliminoi alkoholia hapettamalla sitä (muuttamalla alkoholi 
vedeksi ja hiilidioksidiksi). Kahvi, ruoka tai jokin muu “hoito”  
selvitä sinua alkoholista. Vain aika tekee sen mahdolliseksi.

Miten alkoholi vaikuttaa ihmisen kehoon? 

Alkoholi on masennuslääke. Sillä on rentouttava vaikutus 
lihaksiin kehossasi. Koska silmäsi lihakset rentoutuvat  ja menettää  
keskittymistään, näkösi on sumea ja saatat kokea tuplana näön 
kokemuksen. Aivojen toiminta on hidastunut. Sinun arviointi,   

Seuraavia näköhäiriöitä voi esiintyä, kun olet juonut, 
mukaanlukien:

 

 •  Alentunut syvyysnäkö

 •  Heikentynyt kyky nähdä pimeässä

 •  Lisääntynyt herkkyys häikäistyä

 •  Viive sopeutua valon tasoihin 

Henkinen vajaatoiminta voi ilmetä näin myös, kun olet juonut  
mukaanlukien: 

 •  Alentunut tietoisuus vaarasta

 

 •  Vaikeampi tehdä päätöksiä

•  Hidastuneet refleksit

 •  Tasapainon vähentyminen

 

 •  Harkintakyvyn heikkeneminen 
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•  Muuttuen liian luottavaiseksi ja holtittomaksi

•  Näkökentän kaventuminen



Annoksien erityiset vaikutukset

Lievä euforia. Ujouksen menetys. Masennuslääkkeen 
vaikutukset eivät ilmene. Häiriöt mahdollisia  
jollain henkilöillä.

BAC

0.02-0.03%

Jatkuu seuraavilla sivuilla >

Miten alkoholi vaikuttaa minun ajamiseen? 
 
Emme voi korostaa tarpeeksi, miten vaarallista sinulle on juoda 
ja ajaa. Sinun visio ja aivosi ovat tärkeimmät tekijät turvalliseen 
ajamiseen. Jos vaarannat tämän juomalla ja ajamalla, olet    
todennäköisesti aiheuttamassa kohtalokasta törmäystä tai kolaria.  
Pahimmassa tapauksessa voit tappaa itsesi, parhaita ystäväsiäsi
tai jonkin muun ihmisen.

ALKOHJOLIANNOKSIEN ERITYISET VAIKUTUKSET*

Annoksien erityiset vaikutukset

Tunne hyvinvoinnin, rentoutumisen, estojen poistu- 
misen ja kuummotuksen tunnetta. Euphoria. 
Joitakin vajaatoimintaa päättelyssä ja muistissa. 
Varovaisuuden alentuminen. Ajotaidot saattavat  
heikentyä tällä päihtymisen tasolla jo merkittävästi. 

Euphoria. Lievä vajaatoiminta tasapainon, puheen, 
näön, reaktioajan ja kuulemisen toimintaan.  
Arviointi ja itsehillintä vähenevät. Varovaisuus, syy 
ja muisti heikentyvät. Ajotaidot ovat aina alentuneet 
tällä päihtymyksen tasolla.

Lisääntynyt euphoria. Merkittävästi heikentynyt 
motoriikan koordinointi ja hyvän arvioinnin. 
Puhe muuttuu epäselväksi. Balanssi, visio, reakointi- 
aika ja kuulo heikkenee.

BAC

0.04-0.06%

0.07-0.09%

0.10-0.12%
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Annoksien erityis vaikutukset

Osa motoriikan vajaatoiminta ja puutteita fyysisessä 
kontrollissa. Näön hämärtyminen ja tasapainon hei- 
kentyminen. Euphoria vähenee ja huonovointisuus 
(ahdistuneisuus, levottomuus) alkaa ilmentyä. 

Huonovointisuus vallitsevana. Pahoinvointi näkyy.

Tarvitset apua kävelyssä. Totaallista psyykkistä 
sekavuutta. Huonovointisuutta ja pahoinvoitia, 
ehkä hieman oksentelua.

Tajuttomuus.

Kooman mahdollisuus. Mahdollinen kuolemaan johta-  
va hengityksen pidätys**.

BAC

0.13-0.15%

0.16-0.20%

0.25%

0.30%  

0.40% +

 * Alkoholimyrkytyksen vaikutukset vaihtelevat eri henkilöillä mai-  
 nitsevasti. Jotkut käyttäjät saavat alkoholimyrkytyksen pienemmällä   
 veren alkoholipitoisuudella kuin esitetty edellisellä sivulla. 

** Kuolema voi esiintyä pienemmälläkin alkoholipitoisuudella. 

Suomen lain mukaan moottotiajoneuvon kuljettaja syyllistyy 
rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 
0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea  
verestä mitattuna. Uloshengitysilmasta vastaavat ovat 0,22 / 0,53 mg

LAITTEEN VALMISTELU

Vaihe 1.   Lataa BACtrack Mobile ohjelma Apple ohjelmakaupasta  
 sinun matkapuhelimeesi. käy www.bactrack.com/app.

Vaihe 2.   Mene älypuhelimesi asetuksiin ja laita bluetooth päälle   .   
 Bluetooth paritus voi ottaa hetken aikaa.  
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  avaa BACtrack ohjelma, bluetooth pitää laittaa    
 päälle asetuksista ensiksi. 

Vaihe 3.  Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta sinun BACtrack   
 Mobile alkotesterissä 2 sekunnin ajan, sitten vapauta,   
 virta on päällä ja laite paritettavissa. Mitään johtoja tai   
 adaptereita ei tarvita. Avaa ohjelma älypuhelimestasi   
 ja valitse ohjelmasta “Pair your BACtrack” painike. 

LAITTEEN OSAT

Puhallusilma

Virtapainike

Micro-USB liitin

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ!
Tarkimmat tulokset saavuttaaksesi, on tärkeää odottaa vähintään 
15 minuuttia tupakoinnin, syömisen tai juomisen jälkeen ennen 
testiä. Tämä on yleinen periaate kaikissa alkometreissä. Syy on se, 
että jos olet äskettäin nauttinut alkoholia, jäännösalkoholipitoisuus 
suussa on erittäin korkea ja voi aiheuttaa väärän tuloksen. Lisäksi 
15 minuutin odottaminen mahdollistaa alkoholin imeytymisen 
mahassa verenkiertoon ja edistää parempaan, sekä tarkempaan  
testitulokseen.

Vaihe 1.  Jos haluat käyttää 
suukappaletta, asenna se 
alkometriin paikalleen. Huomio:  
Suukappaleen käyttö on oma päätös 
joka ei vaikuta laitteen testin tarkkuuteen 
; Kuitenkin tämä vaihtoehto ei ole 
  hygienisesti mukava muita kohtaan. 
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Vaihe 2.  Paina älypuhelimessa 
 “BAC test” kohtaa näytössä.
 Arvioi tuloksesi ja laite aloittaa 
 polttokennoanturin lämmityk- 
 sen laskemisen, kun valmis 
laite ilmoittaa siitä ja pyytää
sinua vetämään henkeä ennen
kuin aloitat puhaltamisen. 

Vaihe 3.  <kun puhelimesi 
näytöllä lukee seuraavasti, 
“Blow now,” puhalla suukappa- 
leen kautta laitteeseen hengitys- 
ilmaa tasaisesti siihen asti kun 
laitteen näytöllä kaikki palkit  
värittyvät sinisestä oranssiksi.  
Se voi ottaa jonkin sekunnin,  
voit kuulla myös klikkauksen  
lopuksi - joka tarkoittaa että
laite on valmis tuloksen anta-
miseen.
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Vaihe 4.  Kun BACtrack 
Mobile alkometri on analy- 
soinnut sinun testin, se aloittaa 
kommunikoinnin älypuhelimesi 
kanssa ja ilmoitta ohjelmalla 
BAC testisi tuloksen näytöllä. 

Vaihe 5.  Kun testisi on valmis, 
pidä virtapainike pohjassa 
sinun Mobile alkometrissä noin 2 
sekunnin ajan niin laite sulkeutuu. 

1.75 x 2.75 x 0.63 inches

1.75 oz (47g)

XtendTM elektrokemiallinen polttokenno 

Noin 10 sekunttia

5 sekunttia

Ladattava mukana tulevalla micro-USB kaapelilla *

0.000 – 0.400%  

32° - 96.8°F (0 - 36°C)

1 vuoden rajattu takuu

Mitat

Paino

Sensori teknologia

Laite lämpenee

Puhallusaika

Laitteen lataus

BAC mittausalue

Käyttö

Takuu

OMINAISUUDET
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MOBILE ALKOMETRIN MERKKIVALOJEN TARKOITUS  
 
Merkkivalot Mobile alkometrissä merkitsee seuraavia 
asioita:

 •  Taustavalo on tasainen = laite päällä, ei paritettu 
           
      •  Taustavalo ja etuvalo vilkkuu = laite valmis testiin       

       

     
         

 
VAROTOIMET
 
1.   Älä puhalla tupakan savua, ruokaa, tai nestettä sinun BACtrack   
 Mobile alkometriin. Tämä vioittaa laitteen herkkää sensoria.

2.   Älä tee testiä olosuhteissa joissa tuulee savua.

3.   Lähetä alkometrisi säännöllisesti kalibroitavaksi huoltoon  
 kuin kerrottu. (Katso laitteen tarkistus ja kalibrointi.)

4.   Sinun BACtrack Mobile alkometri on suunniteltu käytettäväksi  
 lämpötilan alueella 32-104 °F (0-40 °C).

5.   Vältä testausta kun lähistössä tai käytössä on aineita jotka  
 sisältävät metyyliä, isopropyylialkoholia tai asetonia. Nämä aineet  
 voivat häiritä testin tuloksia.

6.   Et voi käyttää hyödyksi laitteen tuloksia oikeudessa.

7.   Älä käytä BACtrack Mobile alkometriä työkaluna kun arvioit   
 voitko käyttää moottoriajoneuvoa tai jotain muuta   
 laitetta, tai tehdä jotain muuta vaarallista tointa.

8.   Älä koskaa JUO ja AJA. Muista aina valita ja nimetä   
 kuljettaja kun alkoholia nautitaan.  
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•  Taustavalo ja etuvalo on tasainen = laite päällä, paritettu 

•  Pohjavalo päällä = lähettää dataa bluetoothilla puhelimelle 
•  Taustavalo ja etuvalo vilkku hitaasti = paristo latautuu 
•  Taustavalo ja etuvalo on himmeä = paristo on täyteen ladattu 



NORMAALI KÄYTTÖ

Sinun BACtrack Mobile alkometri on herkkä instrumentti. 
Toisin kun muut elektroniset laitteet, alä jätä BACtrackiä käyttä-

 pitkäksi aikaa. Laitteen sensori  on herkkä ja voi   
kuivua, kun se jätetään käyttämättä liian pitkään. Pitääkseen laitteen 
hyvässä kunnossa, suosittelemme, että puhallat noin kerran
kuukaudessa, vaikka et aikoisikaan käyttää sitä. Puhallus yksikköön 
säännöllisesti pitää anturin kosteana ja hyvässä kunnossa. Anturin 
kuivuessa laite voi vaatia useammin kalibroinnin kuin normaalisti.  

 BACtrack  Mobile  alkometri  sisältää  Lithium-Ion pariston. 
Oikea tapa hävittää laite, on palauttaa se kierrätyskeskukseen.  
Huomioi: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen. 

TARKASTUS JA KALIBROINTI

BACtrack Mobile alkometri on kalibrointu valmistuksen 
yhteydessä käyttäen asiaankuuluvia ammattilaitteita. 

Tunnetut alkoholipitoisuudet läpi anturin antavat lähtötason 
anturin testaukseen. Kun käytät alkometriä, laite vertaa 
hengitystä näihin tunnettuihin pitoisuuksiin.

Alkometrilaitteiden testitulokset voivat alkaa vaihdella noin 12
kuukauden normaalin käytön jälkeen, riippuen laitteen käytöstä  
ja käyttöolosuhteista. Jos tämä tuote tarjoaa epäjohdonmukaisia 
testituloksia tai ei anna ollenkaan tuloksia, tai tarjoaa epätavallisen 
korkeita tuloksia tai matalia tuloksia. Tuote tulisi toimittaa kalibroita- 
vaksi asiantuntevalle ja koulutetulle ammattilaiselle.  

Kalibrointi on normaali huoltotoimenpide ammattitason alkomet- 
rille. BACtrack suosittelee kalibrointia Mobile alkometrille vähintään 
noin  12  kuukauden väliajoin, riippuen laitteen käytöstä ja sen 
suoritustasosta ja tarkkudesta. Jos tuotetta käytetään joka päivä 
niin sitä kannattaa ehkä kalibroida useammin. Kerran kuukaudessa
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laitetta käyttävälle riittää kalibrointi 12-18 kuukauden väliajoin.

mättä kovin



KALIBROINNIN OHJEET

 
saadaksesi tietoa kuinka saat BACtrack alkometrin 
uudelleen kalibroitua.  

BACtrack alkometrien kalibrointi tapahtuu meidän tiloissa  
Suomessa. Uudelleen kalibroinnin aikana meidän ammatti-  
taitoinen teknikko nollaa anturin lähtötasolle ja suorittaa myös  
täyden diagnostisen tarkastuksen varmistaakseen laitteen
tarkkuuden ja luotettavuuden.

20.

ONE Y EAR-LIMITED WARRANTY

BACtrack (a division of KHN Solutions, Inc.) honors limited 
warranty obligations on this product as described herein: 

KHN Solutions warrants this product against defects in 
materials and workmanship under normal use for a period of 
ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original 
end-user purchaser (“Warranty Period”). Except as provided 
in the preceding sentence or applicable law, KHN Solutions 
provides this product “as is.” If a defect arises and a valid claim 
is received by KHN Solutions within the Warranty Period, at 
its option, KHN Solutions will either (1) repair the product, (2) 
exchange the product with a product that is new or which has 
been manufactured from new or serviceable used parts and is at 
least functionally equivalent to the original product, or (3) refund 
the purchase price of the product. When a refund is given, the 
product for which the refund is provided must be returned 

21.



to KHN Solutions and becomes KHN Solutions’ property. This 
warranty is limited to the original end-user purchaser and is not 
transferable to, or enforceable by, any subsequent owner.

Exclusions, Limitations, and Disclaimers

KHN Solutions makes no warranties, express or implied, as to 
the ability of this product to determine whether, or the extent 
to which, a test subject’s mental or physical functioning, or 
judgment, may be impaired by blood alcohol including whether 
the test subject is intoxicated under any definition of that 
word. KHN Solutions expressly disclaims any liability for direct, 
indirect, incidental, special, or consequential damages of any 
nature under any legal theory. Any act or failure to act based 
on a reading from this product shall be at the test subject’s or 
user’s own risk. KHN Solutions assumes no responsibility for 
consequences to or of test subjects who use this product and 
later are shown to have been under the influence of alcohol 
or to have had their judgment or any mental or bodily function 
22.

impaired by alcohol. Correlation between breath alcohol 
content and blood alcohol concentration depends on many 
variables, including environmental factors (such as air quality, 
wind, humidity, temperature, etc.) and health conditions of the 
test subject. A low BAC reading does not mean that the test 
subject’s physical or mental performance or judgment (including 
reaction times) can respond to an emergency. The concentration of 
alcohol in the blood of a test subject cannot be exactly determined 
by using a breath alcohol screening product.

KHN Solutions does not warrant that the operation of the 
product will be error-free. KHN Solutions is not responsible for 
any consequences arising from failure to follow instructions 
or relating to the product’s use. This warranty does not apply: 
(a) to consequences caused by accident, abuse, tampering, 
misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) to 
consequences caused by operating  the product outside the 
permitted or intended uses described by KHN Solutions; (c) to 
consequences caused by service performed by anyone who 
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is not a representative of KHN Solutions or a KHN Solutions 
Authorized Service Provider; or (d) to a product or part that has 
been modified to alter functionality or capability without the written 
permission of KHN Solutions.
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY 
AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE 
AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND 
CONDI TIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, STATUTORY, 
EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW, KHN SOLUTIONS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND 
ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF 
KHN SOLUTIONS CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY 
OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED 
BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN 
DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY 
AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS 
24.

DETERMINED BY KHN SOLUTIONS IN ITS SOLE DISCRETION.

No KHN Solutions reseller, agent, or employee is authorized to 
make any modification, extension, or addition to this warranty. 
If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or 
enforceability of the remaining terms shall not be affected or 
impaired.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, KHN SOLUTIONS 
IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY LEGAL 
THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; 
LOSS OF REVENUE OR INCOME; LOSS OF ACTUAL OR 
ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS 
FROM A CONTRACT); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS 
OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF 
OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL,	OR	LOSS	OF	REPUTATION.
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This Breath Alcohol Tester is intended to measure alcohol in 
human breath. Readings obtained by this device are used in the 
diagnosis of alcohol intoxication. 

Some countries, states and provinces do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages or allow 
limitations on how long an implied warranty or condition may last, 
so the above limitations or exclusions may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights that vary by country, state or province. This limited 
Warranty is governed by and construed under the laws of the 
country in which the product purchase took place.

Obtaining Warranty Service

Please be sure to read this instruction manual carefully if you 
believe your product is not operating properly. If you still feel 
that your product requires warranty service, please follow these 
instructions:

Obtain a Return Authorization (RA) number by emailing BACtrack 
through the online form found at: www.bactrack.com/support

When shipping the product back to BACtrack / KHN Solutions, 
please package the product carefully and ship using a major 
carrier (UPS, FedEx, USPS, etc). To ensure proper credit for 
a returned item, be sure to obtain a delivery confirmation on 
the return shipment. The customer is responsible for all return 
shipping charges. Include the following information with your 
returned product:

 •  Your Return Authorization number

 •  Name, address, and phone number as stated at the  

        time of order

 •  A copy of your original sales receipt, if you have it
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DO NOT DRINK AND DRIVE

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
KHN Solutions, Inc. is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners.
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