
Brugermanual til Bærbar Alkometer



Specifikationer
- BAC* detektionsområde: 0.000-0.199 procent, 0.000-1.990 promille
- BrAC** detektionsområde: 0.000-0.995 mg/l
- Alarmgrænse: over 0.500 promille (0.250mg/l)
- Præcision: +/- 0.010 procent, +/- 0.100 promille, 0.050mg/l
- Opstartstid: mindre end 20 sekunder
- Omgivende temperatur ved betjening: 10-50 grader Celsius
- Batterier: 3 x AAA (ikke inkluderet)

*Koncentration af alkohol i blodet
**Koncentration af alkohol i udånding

1. Mundstykke (udskifteligt)
2. Bipper
3. Tænd-knap
4. Rum til batterier
5. LCD-skærm
6. Indbygget låg til mundstykke



Indsætning af batterier
Følg nedenstående trin for at indsætte batterierne:

1. Åben batteridækslet på bagsiden.
2. Placer 3 AAA alkaliske batterier og følg instrukserne til de positive og negative

batteripoler.
3. Luk dækslet igen.

Sådan betjener du alkometeret
Inden du begynder at bruge alkometeret, skal det varme op. For at varme det

op skal du holde Tænd-knappen inde i et sekund, og LCD-skærmen vil herefter
tænde, når du hører biplyden. “Opvarmningen” vil vises på skærmen, hvilket
indikerer, at alkometeret er i opvarmningstilstand. Du vil se nedtællingen gå fra 15 til
0.

Efter en succesfuld opvarmning vil ”Pust”-logoet synes på skærmen. Dette
betyder, at alkometeret er i Test-tilstand, og der vil starte en nedtælling fra 10 til 0.
Tag mundstykket i munden og pust med normal styrke i 2-3 sekunder. Det anbefales
at du starter med at puste, så snart nedtællingen begynder, så alkometeret kan nå at
absorbere din ånde.

Når skærmen viser mere end 0.050% BAC, eller 0.500‰ BAC, eller
0.250mg/L (BrAC), vil alkometeret advare dig. Under testresultat-tilstand kan du
ændre enhederne ved at holde Tænd-knappen inde.

Resultaterne vil vises i omkring 20 sekunder, og alkometeret vil herefter
automatisk slukke.

Vil du skifte mundstykket, skal du tage det nye mundstykke ud af dets boks,
som findes på bagsiden, og placere det på venstre eller højre side af alkometeret.
Hvis batteriet er lavt, vil LCD-skærmen blinke, hvilket indikerer, at batterierne skal
skiftes.


