
Vær opmærksom på følgende

1. Vent mindst 20 minutter efter du har indtaget mad og/
eller drikke, før du tager en prøve. Rester af alkohol i 
munden eller endda overskydende spyt kan forstyrre 
testresultatet. Dette inkluderer også alkoholbaseret 
mundskyl eller lignende produkter.

2. Undgå at teste i vindfyldte eller lukkede områder. 
Dårlig ventilation kan også forlænge tiden mellem 
testene.

3. Pust ikke røg, spyt eller andre fremmedlegemer ind i 
mundstykket, da sensoren kan blive skadet.

4. Hold instrumentet ude af ekstreme temperaturer og 
udenfor børns rækkevidde

5. Brug kun alkaline batterier.

Garanti

Producenten garanterer produktet til at være fri for 
produktionsrelaterede defekter (eksklusiv kalibrering) 
ved normal brug i 24 måneder fra købet af instrumen-
tet. Producentens garanti er begrænset til ombytning 
af instrumentet, justering eller reparation af dette, hvis 
instrumentet returneres med dokumentation for købet. 
Garantien dækker ikke såfremt, der er blevet rodet med 
instrumentet, eller det har været udsat for bevidst skade.

Kalibrering & Service

Hvis du ønsker kalibrering eller teknisk hjælp kan du 
kontakte os på: tlf. 40 44 45 40 eller se mere på 
www.testdig.dk 

Obs. Alc-2 bør kalibreres én gang årligt, hvis det skal 
bibeholde sin præcision og nøjagtighed.

Dansk Distributør: 
Testdig ApS 
Kong Georgsvej 20 
2950 Vedbæk 
Tlf. 40 44 45 40

Alkometer ALC-2 benytter sig af brændselscelle-teknologi med 
stor præcision. Instrumentet er både brugervenligt og har et kom-
pakt design. Instrumentet bliver leveret med et integreret mund-
stykke der er velegnet til personligt brug, samt løse mundstykker.
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Indhold

Alkometer, plast opbevaringskasse, mundstykker (x5), 
AAA Batterier (x2), taske og vejledning.

Sådan bruges ALC-2 

1. Tryk på power-knappen.

2. ALC-2 varmer op, indtil den skriver “blow” I displayet.

3. Pust ind i mundstykket i mindst 4 sekunder, indtil du 
hører et ”klik”.

4. Resultatet vises i displayet i 15 sekunder. Vil du teste 
igen, hold da power-knappen nede i 2 sekunder.

5. ALC-2 slukker automatisk efter 4 minutter.

* Hvis du holder power-knappen nede kan du tjekke det 
   totale antal tests. 

Specifikationer

Indikation 

af alkohol

0.000 to 4.000 ‰ el.

0.000 to 2.000 mg/l el

0.000 to 0.400 %BAC by LCD Display

Opvarmning 5 sekunder ~ 4 minutter

Resultat inden 10 sekunder ved 1.00 ‰

Sensor Fuel Cell Sensor

Batterier To 1.5V "AAA" alkaline batterier

Vægt 83g (inklusiv batterier)

Dimensioner (mm) 105 (højde) X 50 (bredde) X 15 (tykkelse)

Temperatur Under brug: 5 to 40 ˚C

Opbevaring: 0 to 50 ˚C

Præcision ±0.050 ‰ at 0.500 ‰

Advarsler i displayet

Flow:  Der blev ikke pustet nok, til at prøven kunne  
tages. Instrumentet gør sig automatisk klar til 
en ny prøve. Når det er klar, pust da stærkt og 
længe.

bAt:  Lavt batteri-niveau. Udskift batterierne.

CAL:  Hvis du tester mere end 1000 gange vil ALC-2 
vise “CAL” I 3 sekunder som advarsel før  en 
test.”CAL” vil komme til syne I god tid så 
instrumentet kan kalibreres eller få udskiftet et 
sensormodul.

Err9:  Systemfejl. Få dit alkometer efterset.

Personligt mundstykke

Hvis du skubber krogen til side kan du anvende det 
integrerede mundstykke.

Sådan udskiftes batterierne

 

Fjern batteriet ved at skubbe låget op i bunden.
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AAddvvaarrsslleerr  ii  ddiissppllaayyeett   
  
 Flow: Der blev ikke pustet nok, til at prøven kunne tages. 

Instrumentet gør sig automatisk klar til en ny prøve. Når 
det er klar, pust da stærkt og længe. 
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 CAL: Hvis du tester mere end 1000 gange vil ALC-2 vise 
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PPeerrssoonnlliiggtt  mmuunnddssttyykkkkee  
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