
DIGITAL ALKOHOLTESTER 

Med puste-alkoholtesteren kjører du trygt! 

1. LCD-skjerm,  2 .Stømbryter, 3 Pusteinhalatoren , 4. Batterirom. 

Egenskaper. 

1. Puste-alkoholtesteren hørbar advarsel. 

2.Måleområde 0,00 til 0,19% BAC og 0,0-1, 9 g / l (eller fra 0,00 til 0,95 mg / l BRAC). 

3.RASK respons og resultat. 

4.Automatisk avstengning. 

5.Operasjon med 2 x 1,5V AAA batterier (ikke inkludert i levering) 

Sette inn batteriene. 

1. Åpne batterirommet ved å skyve dekselet ned. 

2. Sett inn to 1,5V AAA batterier, pass på at du har riktig polaritet som angitt inne i batteriet. 

3. Lukk batterirommet 

Bruk av alkohol testeren. 

Forberedelse 

1.Trykk på strømbryteren en gang, skjermen kommer på og et pip lyder. 

2. Oppvarming vil vises på skjermikonet og en nedtellingstidteller teller ned fra 10-0, 

testeren er i forberedelsesmodus. 

 

HINT 

Når den først fjernes fra emballasjen eller etter lengre tid ikke-bruk av alkohol tester, kan 

inneholde mange gasser og luftverunreibreringer på pusteinhalatoren, krever i dette tilfellet 

tester en flertall forberedelsesfase, vennligst trykk på strømbryteren oftere. 

Bruk. 

1.Skjermen viser "Blow" -symbolet og en nedtelling teller fra 10-0, testeren er klar til bruk. 

2.Tilnær deg med munnen til pusteinhalatoren og blås for ca 3-5 sekunder inn i den. 

3.Les testresultatet. 

4. Ved å nå en verdi på 0,02% BAC (oder0, 2g / l) til 0,05% (eller 0,5 gll) Også i 

forsiktighetssymbolet vises i skjermen:0,02% BAC (eller 0,2 g / l) til 0,05% BAC (eller 0,5 g / l). 

0 0,05% BAC (eller 0,5 g / l) til 00:08% BAC (eller 0,8 g / l). 

5. Ved å nå en verdi på 0,05% BAC (oder 0,5 g / l) eller mer, også symbolet fare vises i 

skjermen over 0,05% BAC og like (eller 0,5 g / l). over 12:08% BAC (eller 0,8 g / l). 

 

 

 



Automatisk avstenging. 

Testresultatet vises i ca. 15 sekunder, deretter på. Av '-ikonet vises i 2-3 sekunder og 

testeren er slått av. 

2. Hvis det under en test ikke blåses inn i respiratorisk inhalator, vises displayet viser 0,00 

som testresultat. 

Henvisning. 

For å oppnå et mer nøyaktig resultat anbefaler vi å gjøre testen 2 eller 3 ganger. 

 

Indikator for svakt batteri. 

Hvis. L-symbolet blinker når enheten er slått på, batteriene er utslitt batterier, vennligst bytt 

dem ut. Bytt batteriene senest når kapasiteten ikke er tilstrekkelig til å slå på og forberede 

enheten. 

 

Håndstropp. 

Vennligst bruk den medfølgende stroppen i henhold til følgende figur 

 

Spesifikasjoner. 

• Sensor : Avansert halvleder alkohol sensor oksygen 

• Deteksjonsområde 0,00 • 0,19% BAC & 0,0 • 1,9 g / l (eller fra 0,00 til 0,95 mg / l BRAC) 

• Nøyaktighet: 0,01% BAC (0,1 gll) 

• Strømforsyning: 2 x 1, 5V AAA batterier. 'Forberedelsestid 10 sekunder, testresultatet er <5 

sekunder. 

• Slå av automatisk etter ca 35 sekunder. 

• Dimensjoner: 95 x 36 x 18 mm. 

 

Forholdsregel. 

- Etter å ha drukket alkohol anbefales det at minst 20 

Vent litt fordi det tar omtrent 20 minutter å drikke alkohol 

Absorberes av fordøyelsesorganene i blodet og resterende alkohol i munnen må oppløses så 

lenge. 


