
Digitalt alkometer 

 

 

 
 

 

 

Alkometer 

Bruksanvisning 

 
 

 



Oversiktsbilde 

 

 

 

1. Munnstykke (kan byttes ut) 

2. Høyttaler 

3. Strømknapp 

4. Batterirom 

5. LCD-skjerm 

6. Innebygd 

Deksel for munnstykke 

Referanse 

BAC: Blood Alcohol Concentration 

BrAC: Breath Alcohol Concentration 

0,030 % BAC------det er 0,03 g alkohol i hver 100 ml blod 

0,300 %o BAC------viser at det er 0,30 g alkohol 

i hver 100 ml blod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funksjoner 

1. %o-bit digitalt alkometer 

2. Tre enheter (%BAC / %BAC / mg/L) 

3. Innebygd munnstykke, som kan byttes ut 

4. Begge sider av produktet kan utstyres med 

munnstykke. 

5. Blå LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning 

6. Lett og stilren design, patentert produkt 

7. Høye alarmlyder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montere batteri 

1. Åpne dekselet på baksiden. 

 
2. Monter tre AAA-batterier. 

Påse at de monteres riktig vei. 

2. Monter dekselet igjen. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slik bruker du alkometeret 

Oppvarming 

1. Hold inne strømknappen i ett sekund. Du 

hører en lyd, og LCD-skjermen slås på. 

 
2. Skjermen viser «Warm up» og teller ned fra 

15. 

 

Merk 

Det kan være gass eller smuss på alkometerets 

sensor. Når du pakker ut produktet, eller når 

det ikke har vært brukt på en stund, kan det ta 

litt tid 

å rengjøre og varme opp sensorene. Hvis det 

er mulig, bør du trykke på strømknappen flere 

ganger. 

Test 

1. Symbolet «Blow» vises når oppvarmingen 

er fullført, og deretter starter en nedtelling fra 



10 for å vise at alkometeret er i testmodus. 

 

2. Trekk pusten godt, og pust inn i alkometeret 

i 3–5 sekunder med normal kraft. 

3. Se resultatene på LCD-skjermen. 

4. Symbolet «Caution» vises hvis promillen er: 

0,020 til 0,050 % BAC 

0,200。til O. 500 %。BAC 

0,100 til 0,250 mg/L 

 
 

5. Alkometeret piper og viser symbolet 

«Danger» hvis promillen er: 

0,050 % BAC (eller 0,500%。BAC, 0,250 mg/L) 

eller mer 



 
 

Konvertere enheter 

i testresultatmodus holder du nede 

strømknappen for å bytte enhet (%BAC 

/ %oBAC / mg/L). Enheten som vises, brukes 

ved neste test. 

 

Merk 

For å få mer nøyaktige resultater anbefaler 

produsenten 

at du tester deg to–tre ganger. 

 

 

 

Automatisk avslåing 

LCD-skjermen viser resultatene i 20 sekunder, 

og deretter slås alkometeret av automatisk. 

 

Bytte munnstykke 



Ta et munnstykke fra boksen på baksiden, og 

monter det på venstre eller høyre side av 

alkometeret. 

 

Bytte batteri 

LCD-skjermen varsler om lavt batterinivå. Bytt 

batteriene. 

 

Spesifikasjoner 

Sensor: semiledende alkometer med høy 

nøyaktighet 

Deteksjonsområde: 0,000~0,199 % BAC; 

0,000~1,990 %。BAC; 

0,000~0,995 mg/L (BrAC) 

 

Alarmpunkt: 0,050 % BAC; O,500 %。BAC; 

0,250mg/L (BrAC) 

Nøyaktighet: 0,010 % BAC; 0,100 %。

BAC; 

0,050 mg/L 

Responstid: < 5 sekunder 

Oppvarmingstid: < 1–5 sekunder 



Spenning: 3 x AAA-batterier 

Driftsstrøm: < 120 mA 

Driftsmiljø:  

Skjerm: Blå bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med 

tre siffer 

 

Forholdsregler 

1. Gjennomfør testen 20 minutter etter at du 

har drukket. Det tar rundt 20 minutter før 

alkoholen er absorbert i magen og overført til 

blodet. Hvis du tar testen umiddelbart etter at 

du har drukket, vil resultatene bare vise 

promillenivået i munnen, ikke i blodet. 

2. For mer nøyaktige testresultater, bør du ta 

testen 20 minutter etter at du har drukket. Du 

bør vente i minst 3 minutter mellom testene. 

 

3. Ikke rengjør alkometeret med kjemikalier 

eller væske som inneholder etsende stoffer. 

Ikke blås væske inn i munnstykket. 

4. Hvis det er tung luft i alkometeret, vil ikke 

neste testresultat vises. Rist enheten lett flere 



ganger, slik at det kommer ny luft i 

alkometeret. 

5. Hvis det er mye gass i omgivelsene, vil ikke 

alkometeret fungere. 

6. Hvis det er lavt batterinivå i alkometeret, vil 

det være avvik mellom testresultatene og de 

reelle verdiene. 

7. Alkometeret må ikke oppbevares eller 

brukes på steder hvor det oppbevares maling, 

insektsmidler, alkohol, etsende gass eller 

forurenset luft. 

 

8. Uautoriserte reparasjoner og skader på 

interne deler fører til at produktet ikke vil 

fungere. 

9. Etter at alkometeret har blitt brukt over tid, 

kan den bli skitten. Rengjør den med en klut. 

 

Erklæring 

1. Uansett hvordan produktet brukes, 

kan ikke produsenten eller forhandleren 

holdes ansvarlig for lovbrudd, for eksempel 



fyllekjøring. 

 

2. Alle reagerer forskjellig på alkohol, og 

derfor er testresultatene bare veiledende. 

 

 

Vanlige problemer og løsninger 
Problem Mulig årsak Løsning 

Kan ikke slås på 

Batteriene er montert feil Monter batteriene riktig vei 

Svake batterier Bytt batteriene 

Kretsfeil Kontakt brukerstøtte  

Ingen respons ved blåsing 
Oppvarmingen er ikke fullført 

Gjennomfør oppvarmingen 

flere ganger 

Kretsfeil Kontakt brukerstøtte 

Ingen resultater ved blåsing 

Restgass i alkometeret 
Gjennomfør oppvarmingen 

igjen 

Blåser ikke innenfor oppgitt 

tidsområde 
Blås mens «BLOW» teller ned 

Ingen testresultater etter 

blåsing 
Restgass i alkometeret 

Gjennomfør oppvarmingen 

flere ganger 

Forskjellige resultater etter 

flere tester 

Testet umiddelbart etter 

drikking  

Vent i 20 minutter etter du har 

drukket før du tester 

Forskjellig blåsetid Blås i 3–5 sekunder 

 

 

 

 

 

 

 



Forskjellige alkoholenheter for forskjellige 

land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanlige enheter: %BAC-------USA 

             g/l-----------Europa 

             mg/L BRAC----Japan 

             mg / 100 ml-----Kina 

Nei. 

BAC 

(Blood Alcohol Concentration) 
BrAC 

(Breath Alcohol Concentration) 

% %o g/l 
mg / 100 

ml mg/l ppm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


