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Bruksanvisning 

- Brenselcellesensor

-4-sifret LCD-skjerm 
- Varsel ved lavt batteri 
- Slår seg automatisk av 

-Viser det totale antall målinger
- Enkel ábruke 

EN-16280:2012 Godkjent

Les brukerveiledningen nøye før bruk. 



Viktig sikkerhetsinformasjon - Ikke oppbevar apparatet på fuktige steder med høye temperaturer. 
Anbefalt oppbevaringstemperatur er romtemperatur. 

Ikke innhaler luft under målingen. 
For nøyaktige målinger, anbefales detå bruke rene munnstykker. 

Apparatet, munnstykker inkludert, bør holdes unna barn under 12 àr. 

For du bruker promillemåleren, mà du lese hele bruksanvisningen 
noye og gjennomfore testen.

- Anbefales à ha kalibreringstjeneste hver 12. måned eller 500 prøver 
(avhengig av hva som kommer først) av eksperter. Bruken uten 
periodisk kalibreringstjeneste kan føre til ugyldig resultat.

- Maling bor utføres 30 minutter etter måltid, drikke eller røyking. 
Uten 30 minutters ventetid kan målingene gi ugyldige eller ukorrekte

Innhold resultater.

Gjenvaærende alkohol i munnhulen kan påvirke målingen.
- Ma ikke senkes i vann.

Aromatiske drikker eller munnspray som inneholder alkohol, kan 
pavirke målinger. I såfall, vent 30 minutter eller skyll munnen godt 

Digital promillemåler
To AAA-batterier
3 munnstykker
- Bruksanvisning

med rent vann. 
- Ikke blås sigarettrøyk inn i måleren, dette kan ødelegge sensoren.
- Ikke kjøri påvirket tilstand. Selv små mengder alkohol kan svekke 

normal kjøreevne.

Navn på delene - Ikke bruk dette apparatet til å avgjore hvorvidt du fremdeles kan 

kjore etter alkoholinntak. Produsenten og selgeren påtar seg intet

juridisk ansvar for målingsresultatene. 
När apparatet ikke tas i bruk over lengre tid, ta ut batteriene.

Etter lengre perioder uten bruk, kan apparatet ha høy toleranse mht. 

de forste málingsresultatene. 

Mouthpiece slot 

- Erstatt batteriene når batteriindikatoren viser at batteriene er tomme. Mouthpiece
-Dersom málingeneer høyere enn 0,100 %BAC (1,00g/L/0,50mg/L) 

og du forsoker igjen uten opphold, kan det hende at oppvarmingstiden Display
Power&

Start buttonvil ta litt lenger. 

Utfør målinger innenfor driftstemperaturen, som er angitt i 

bruksanvisningen. 
Ncolrx

FCAS

Bamery
- For hard blåsing kan skade sensoren dersom spytt kommer i kontakt

cover 

med den. cforside> <bakside> 
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For bruk Innblásing Feste mot måler 

1) Batteri
Rive Sett i to batterier i batterikammeret og se til at du tar hensyn til

polariteten. 

Plast pose 

Det anbefales å bruke et nytt munnstykke for hver test av hygieniske 

ársaker. 
Trykk på 
dekslet for 

Munnstykket skal kastes i et resirkuleringssted etter bruk 

à àpne 

Utføre máling

Steg 1. Hold stromknappen nedei ett sekund.
Skjermen vil forst vise det totale antallet utforte

málinger, deretter vil siste màleresultat bli vist
Merk. Hvis du trykker og holder nede knappen
mer enn 5 sekunder, vil apparatet slå seg av. 

Sett inn to AAA-batterier 
(1.5 V alkaline) 

2) Munnstykke 
1. Rive den delen av plastposen av ved den smale delen av 

munnstykket. Steg 2. Nedtellinga begynner automatiskWAIT

80 2. Hold den delen av plastposen som inneholder bláse delen av 

munnstykket, og ta den smale delen av munnstykket ut av 
BAC 

plastposen . 
Steg 3. Nàr nedtellinga kommer til null, lyder en 
dobbel pipelyd, "BLOVW" vil blinke og skjermen
viser tre streker (). Blás inn i munnstykket i 4 
sekunder, til du hører en dobbel pipelyd.
Merk. Blásetidens lengde kan avhenge av hvor 

BLOW 
3. Nar du holder munnstykket I innblásings siden, stikker du 

munnstykket inn i måleren. Helst ikke ta på den smale siden som 
skal inn I måleren.

%BAC 

4. Vaer sikker på at munnstykket sitter riktig. Vi anbefaler à bytte
munnstykke ved hver bruk. 

intenst du blåser.
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Steg 4. Ved vellykket provetaking vil ytre 

LCD-injer snu langs LCD-kanten, slik det er vist 

på bildet.

ANALYDE Skjermmeldinger & feilsøking 
BAC 

BESKJED HVA DEN BETYR HANDLING 

Steg 5. Den beregnede alkoholpromillen vil blinke i 

10 sekunder, og i denne perioden deaktiveres

knappen. Etter à ha ventet 10 sekunder, hold nede 

Erstatt med nye batterier 005 Batteriet er tomt. 

8AC 

8AE 
Màling kan ikke utføres grunnet 

lavt batteri 
Erstatt med nye batterier. stremknappen i ett sekund dersom du onske à 

utfore ny máling. 

- Promillemáleren slår seg automatisk av etter 3 minutter
Apparatet slas av manuelt som beskrevet i Steg 2, Steg 3 og Steg 5. 

Trykk knappen ned i 3 sekunder for å slà av máleren. 

Provetakingens volum eller 

FLO blásestyrke er for lav til at 

pusteproven kan analyseres.

Trykk på strømknappen
for à gjenta

nedtellingssyklusen og 
mal pa nytt.

Ingen pustprøvetaking utført de 
siste 3 minuttene. 

Trykk på strømknappen 
r a gjenstarte 

nedtellingssyklusen og 
mål på nytt. 

CUE Vent minst 30 minutter etter máltid, drikking eller røyking før du 

utforer en måling.

Gjenta málingen når 
apparatet befinner 
innenfor

Måling kan ikke utføres fordi

0UEC apparatet er påstátti 
Promille nivà i Europa temperaturer utenfor

driftstemperaturen 
(10°C 40°C). driftstemperaturen. 

0.0 g Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia 

0.2 g Cyprus, Estonia, Norway, Poland, Sweden Dersom skjermen viser "Err2"
etter Steg 4, betyr det at for 

mye spytt traff sensoren under 

málingen.

Vent 20 minutter, og 
forsok igjen. Hvis Er2" 
Vises over lengre tid, 
kontakt forhandleren din 
for kundeservice.

Err2 0.4 g/ Lithuania 

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, 
Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy
Latvia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, 
Slovenia, Spain, Switzerland

Totalt antall målinger har passert Ta kontakt med 
500 og apparatet trenger 
kalibreringsservice. 

500 0.5 g/ forhandleren din for 

kalibreringsservice. 
FCA30 viser Hl hvis målingen er 

over 1.00%o (0.50 mg/L) som 

folger EN standarden 
HI 0.8 g/l Malta, UK 

Regelmessig kalibreringsservice hver 12. måned anbefales på det sterkeste for konsistent nøyaktige resultater. 
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Tekniske spesifikasjoner Garanti

0,000 0,100 %BAC 

0,00 1,00 %o 
Alkoholpromilleindikasjon 0,00-0,50 mg/L 

Produsenten garanterer at produktet, ved normal bruk, er feilfritt bàde 

materielt og i utførelse (kalibrering ekskludert). i ett àr fra kjøpedatoen 

eller etter 500 promillemálinger, alt etter hva som inntreffer først.

0,100 %BAC 1,00 ho = 0,50 mg/L 
Produsentens forpliktelser i denne garantien er begrenset til erstatning. 

t0,0075 % BAC (ved 0,1 %BAC, ved 25°C) justering eller reparasjon av apparatet, etter produsentens egen 

+0,075 6o (ved 1,0 ho, ved 25°C) 
t0,0375 mg/L (ved 0,50 mg/L, ved 25°C) 

Noyaktighet vurdering, dersom det returneres med kvittering 

20 sekunder (ved 0,05 %BAC, ved 25° C) 
Oppvarmingstiden kan variere, avhengig 
av den målte alkoholpromillen. 

Ved feil som skyldes ulykker eller kundens egen forsømmelse. misbruk 

eller modifikasjon, eller reparasjoner utført av ikke-autoriserte personer. 

skal rimelige kostnader belastes kunden for reparasjon eller utskifting Oppvarmingstid 
av deler. 

Sensortype Brenselcelle Kundeservice 
Stromforsyning To alkaliske AAA-batterier For spørsmál vedrorende kundeservice, produktkalibrering eller kjop 

at ytterligere munnstykker, kontakt din nærmeste distributor eller
Batteritid Rundt 1000 målinger forhandler. 

Dimensjoner (LxBxH) 51 mmx 109 mmx 18 mm Distributor: TT Micro AS - Oslo - Norway salg@ttmicro.no 
Produsent : DA Tech - Made in Korea

Vekt 84g (batterier inkludert) 

Kalibreringsservice 500 tester, eller minimum hver 12 mnd 

Driftstemperatur 10 40°C 

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for bedre ytelse.
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