
 

  

Breathalyzer 
ACE X 

 
Vigtige bemærkninger om kalibrering 

 
Alle alkometre, som du køber fra Hoemcare eller Intermedico 
ApS, kan også kalibreres af Homecare.dk. 

 
Selvfølgelig kalibrerer vi også enheder, der blev købt fra andre 
leverandører, og du kan se hvilke modeller vi kan kalibrere på 
vor hjemmeside. 

 
Alle alkometre skal kalibreres med jævne mellemrum, denne 
model efter 6 - 12 måneders brug (afhænger af antal målinger). 

 
Bestil kalibreringen på vor hjemmeside (www.homecare.dk), 

og send dit alkometer til vor adresse. 

 
Fabriksgarantien bortfalder hvis alkometret ikke kalibreres 
efter forskrifterne. 



   

 

Vigtigt ved måling af alkohol 

 
Der skal gå mindst 15 minutter efter den seneste indtagelse af alkohol, da rester I 
mundhule og I svælget kan påvirke målingen. Rygning kan også påvirke målingerne. 
 
Det anbefales at udskifte mundstykkerne efter hver måling, da alkoholrester kan sætte 
sig I mundstykket. Skyl mundstykket med rent vand efter brugen. 

 

Ved beskeden „BLOW ERROR“ I displayet, er det enten ikke pustet længe nok, eller for 
hurtigt efter seneste måling. 
 
Der skal blæses I ca. 4 sekunder (kontinuerligt) I alkometret. 

 

Hvis en person tager flere tests, skal der gå minimum 3 minutter imellem hver test. Det 
skyldes at lungerne tømmes for luft, og der går lidt tid før at alkoholden atter kan måles. 
 

Alle målinger in indikative, og er ikke juridisk bindende. 

Personer forbrænder alkohol forskellig! 

En alkohol test er påvirkes af en række forskellige faktorer. 

Ud over køn, alder, kropsstørrelse og kropsvægt, har fedtprocenten også en stor 
indflydelse på alkoholpåvirkningen. 

Desuden skal der tages hensyn til den generelle fysiske og mentale tilstand. Desuden kan 
de måltider, der spises før en udåndingsprøve (type indhold og maveniveau) og 
indtagelsen af medicin påvirke målingen. 

Andre faktorer, der påvirker, er naturligvis styrken af drikkene (procentdel af alkohol i 
drikkevaren samt dens kuldioxid og sukker indhold), antallet af drikke samt om promillen 
er tiltagende eller aftagende. 

Vi forbrænder ikke alkohol ens. Mænd forbrænder oftest hurtigere end kvinder, 
oprindelse kan også påvirke forbrændingen. 

Se eventuelt yderligere informationer på vor hjemmeside: www.homecare.dk, og søg 
efter gode råd. 

 

http://www.homecare.dk/


   

Alkometer 

ACE X 
Brugevejledning – DK 

 

Author’s Liability 
Alle oplysninger heri er skrevet af ACE Handels-  og  Entwicklungs  GmbH  (ACE  Instruments) 
samvittighedsfuldt og under forudsætning af korrekthed. Forfatteren kan derfor ikke holdes 
ansvarlig for brug af nogen art overhovedet og/eller efterfølgende konsekvenser. Desuden er 
forfatteren ikke ansvarlig   for eventuelle omkostninger eller         udgifter til   skader, der 
skyldes nogen oplysninger i    dette dokument. Alle oplysninger kan ændres    uden 
forudgående    varsel. 

 

Tak fordi du har købt vores Alcohol Tester ACE X breathalyzer! Det måler alkoholkoncentrationen 
i menneskelig ånde ved hjælp af en premium brændselscelle sensor og beregner alkoholindhold i 
blodet. For denne alkoholtester er der en løbende godkendelsesprocedure for certifikatet EN 
15964:2011. Med dette certifikat, Ace x vil opfylde alle juridiske krav placeret på ånde alkohol 
testere til flere anvendelser. Med EN 15964:2011-certifikatet vil ACE X blive godkendt til brug 
som en prøve test enhed til politiets trafikkontrol. 

 

Testresultaterne er meget pålidelige og har en tolerance på +/- 0,05‰ (promille =  g/L)  med 
reference til 1,00‰ ved 25°C. Måleresultaterne vises som et 3-cifret tal med  2 decimaler og kan  
fortolkes    1:  1  (f.eks.  viser displayet    værdien 0,36 = 0,36 promille.  Testresultatet vises med 4 
cifre og 3 decimaler for % BAC-målinger. 

 

Den førsteklasses brændselscellesensor inde i dette alkometer kan kalibreres. For at opretholde 
målenøjagtigheden for denne enhed og for at sensorgarantien bevares, skal den kalibreres 
regelmæssigt. Kalibrering foretages af trænet personale (se mere på www.homecare.dk).  

 

Denne vejledning skal følges, i modsat fald ophører garantien. 

Indstillinger 
 
I Danmark vises resultaterne I ‰ (promillel). 

 

Medfølger 
■ 1 Digital ACE X alkometer med premium brændselscelle sensor 
■ 2 AA batterier (1.5 V,  Alkaline,   Duracell) 
■ 6 Mundstykker 
■ 1  Opbevarings æske 
■ 1  Quick  Start  Guide  (tysk & engelsek) 
■ 1  Manual  (multilingual) 

 
 



   

Forklaringer 
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G) Skift batterier i tide (hold øje med indikatoren). “Flade” batterier medfører fejlmålinger.  
H) Foretag ikke tests I lokaler med megen larm, lydbølgerne kan påvirke målingen. Aldrig i lokaler    
      med tobaksrøg. 
I)  Efter hver test skal sensoren hvile I 3-5 minutter. 
J) Test aldrig I meget koldt, eller varmt vejr,  
K) Undgå støv eller fugt under opbevaring. 

4 L) Der skal blæses moderat, og aldrig kraftigt, da kraftige pust med spyt kan ødelægge sensoren. 

Forberedelse 
1. Sæt batterier I enheden. Åbnes ved at låget presses nedad. 

 

5 
1.A 1.B 

 
6 

 

 
 

 
1. Mundstykke og mundstykke port 
2. Digitalt OLED Display  
3. Tænd / sluk knap 
4. Udåndingsluft (må ikke tildækkes) 
5. Batteri bank (på bagsiden) 
6. Menu knap 

 

Tips  
A) Vent I mindst 15 minutter før måling. (ingen indtagelse af mad, drikke eller ryge) 
B) Adskil ikke enheden (garantien bortfalder). 
C) Opbevar ikke alkometret under kolde, varme eller i fugtige omgivelser. Flytransport påvirker  

Også nøjagtigheden. Skal med i trykkabinen under rejser. 
D) Hold enheden væk fra små børn 
E) Efter længere pauser, skal der udføres 3 tests for at aktivere sensoren, før den egentlige 

test. Foretag helst et par prøvetests 1-2 gange om måneden. 
F) Tåler ikke stød. 

2. Indsæt et mundstykke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Selve målingen 
1. Hold tænk knappen nede I ca. 2 sekunder. 
„WARMING UP“ vises på skærmen, og symboler skifter fra side til side. 
 
Efter opvarmningen vises „START BLOW“ vises på skærmen.  
 
Note: Tryk på menu knappen under opvarmning, og du kan se de seneste 10 målinger.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Så snart at „START BLOW“ vises, puster du forsigtigt I mundstykket (ca 3-5 sekunder), indtil at 
du hører 2 klik og efterfølgende 2 beep lyde. 

 
Note: Hvis du ikke har pustet kraftigt nok, eller hvis du afbrød under blæsningen, vises „BLOW 
ERROR“ på skærmen, Og målingen skal gentages (tryk på tænd knappen). 
 
3. Efter de 2 klik, og de 2 beep, påbegyndes analysen. Efter få sekunder vises resultatet på 
skærmen. 
 
4. Vent I 3 minutter før efterfølgende tests. 
 
5. Alkometret slukker automatisk efter ca. 180 sekunder. 

 
 
Note : Så snart det samlede antal tests 9.000, vil  du se en advarsel på displayet, som vises hver 
gang, når du tænder for enheden, og derudover vil du høre 1  beeptone. Denne advarselsmeddelelse 
og beeptonen dukker snart op og høres, når du tænder for enheden. Forhåndsadvarslen er en 
påmindelse om, at du skal kalibrere enheden. Hvis det samlede testnummer når 10.000 gange, 
og der indtil videre ikke er foretaget nogen kalibrering, låses enheden, og der kan ikke udføres 
flere test. Kontakt din lokale forhandler eller www.homecare.dk 

 

 



   

#82 D365 

ACE INSTRUMENTS ANBEFALER: 
 
Indtagelse af alkohol før kørsel frarådes på det kraftigste!. 

 

Status Indikatorer på skærmen 

 

  
 

Samlet antal af tests. 0 stilles ved 
kalibrering 

Antal dage til næste 
anbefalede kalibrering  

Batteri styrke 

 

Display Indications 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menu muligheder 
Tryk på menu knappen I 2 sekunder under opvarmningen. Følgende muligheder vises I displayet.   

TEST RESULT TEST RESULT-G ALARM LIMIT 
UNIT BRIGHTNESS SOUND 
INFORMATION LANGUAGE PIN CODE 

 

Hvordan virker denne funktion: 
■ Flyt cursoren op: tryk hurtigt på tænd knappen. 
■ Flyt cursoren ned: tryk hurtigt på menu knappen. 
■ Aktiver det valgte menu punkt: Tryk på tænd knappen i 2 sekunder. 
■ Gem en indstilling: Tryk på tænd knappen og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Vend tilbage: tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

BREATH SAMPLE 
WITH EXCESSIVE 
SALIVA 

Der er blæst for meget spyt I 
sensoren. 

Vent I 20 minutter, og prøv igen.. 
Hvis fejlen forstætter, skal du 
kontakte din forhandler. 

OUT OF TEMP 
RANGE 

Temperaturen I rummet er 
enter for høje eller for lave 
til at gennemføre en test. 

Gentag testen når du befinder dig I 
omgivelser imellem -5 og  40°C. 

NO MEMORY 
CAPACITY 
AVAILABLE 

Hukommelsen er fuld, og der 
kan ikke foretages flere tests. 

Kontakt din forhandler. 

 
 

NOTICE BETYDER AKTION 

BLOW ERROR Ikke blæst kraftige eller længe 
nok. 

Tryk på tænd knappen og prøv 
igen. 

LOW BATTERY For lidt strøm på batterierne. Udskift batterierne. 

CALIBRATION DUE 
DATE  HAS PASSED 

Anbefalet kalibreringtid er 
overskredet. Denne indstilling 
kan ændres under avanceret 
indstillinger. 

Bestil tid til en kalibrering hos din 
forhandler. 

OVER NUMBER 
OF TEST 
ALLOWED 

Det anbefalede antal tests er 
overskredet (standard 
indstilling er 500 tests). Kan 
også ændres under avanceret 
indstillinger. 

Bestil tid til en kalibrering hos din 
forhandler. 

 



   

NO. 0010 

0.50 ‰ 

DATE 18/11/18 

TIME 20:36:06 

TEST RESULTATER 
Du kan se de seneste 100 målinger: 
 

Test                                  

Test result                                   

Test  date                                     
Test time           

 
Note:   Den seneste måling vises først. 
■ Bladre tilbage: tryk på tænd knappen. 
■ Bladre frem: tryk på menu knappen 
■ Forlade menu: tryk må menu knappen I 2 sekunder. 

 

TEST RESULATER - G 

Side#  

Sider i alt# 
Alarm limit 

 

 
 Seneste måling 
Korrekt gennemført måling 
Ikke korrekt gennemførte tests 

 

Test resultater kan vises som en graf. 
■ Bladre tilbage: tryk på tænd knappen 
■ Bladre frem: tryk på menu knappen. 
■ Tilbage til menu; Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

ALARM LIMIT 
Grænsen kan indstilles: > 0.10 op til 1.00‰ = promille (Default: 0.50‰) 
■ Bladre frem for at hæve grænsen:  Tryk på tænd knappen I 2 sekunder. 
■ Bladre tilbage for at reducere grænsen: Tryk på menu knappen i 2 sekunder. 
■ Gem indstillingen ved at trykke på tænd- og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

UNIT (ENHEDER) 
Værdierne kan indstilles. ‰ (= g/L), mg/100mL, %BAC, ug/L eller mg/L (EU standard:  ‰) 
■ Bladre frem for at hæve grænsen:  Tryk på tænd knappen I 2 sekunder. 
■ Bladre tilbage for at reducere grænsen: Tryk på menu knappen i 2 sekunder. 
■ Gem indstillingen ved at trykke på tænd- og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

BRIGHTNESS (KONTRAST) 
Høj, medium eller lav variable (Standard indstilling: MID) 
■ Bladre frem for at hæve grænsen:  Tryk på tænd knappen I 2 sekunder. 
■ Bladre tilbage for at reducere grænsen: Tryk på menu knappen i 2 sekunder. 
■ Gem indstillingen ved at trykke på tænd- og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

SOUND (LYD) 
■ Høj, medium eller lav variable (Standard indstilling: MID) 
■ Bladre frem for at hæve grænsen:  Tryk på tænd knappen I 2 sekunder. 
■ Bladre tilbage for at reducere grænsen: Tryk på menu knappen i 2 sekunder. 
■ Gem indstillingen ved at trykke på tænd- og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

INFORMATION (INFORMATIONER) 
Data informationer. 
1. Firmware version 
2. Kalibreringsdato 
3. Antal gennemførte tests 
Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

LANGUAGE (SPROG) 
Enten Engelsk eller Tysk) 
■ Bladre frem for at skifte sprog:  Tryk på tænd knappen I 2 sekunder. 
■ Bladre tilbage for at skifte sprog: Tryk på menu knappen i 2 sekunder. 
■ Gem indstillingen ved at trykke på tænd- og menu knappen samtidigt i 2 sekunder. 
■ Tilbage til menu: Tryk på menu knappen I 2 sekunder. 

 

   
    

  
       
 



   

PIN CODE 
Det er muligt at indstille din egen PIN kode. Default er 0000. Kan indstilles fra 0000 til 9999. 
■ Flyt fra et tal til et andet. Hold tænd knappen nede I 2 sekunder. 
■ Tælle opad: Hold tænd knappen nede I 2 sekunder. 
■ Tælle nedad: Hold menu knappen nede I 2 sekunder. 
■ Adgang til avancerede indstillinger: Hold tænd- og menu knappen nede i 2 sekunder efter 

indtastning af PIN koden. 
■ Tilbage: Hold menu knappen nede I 2 sekunder. 

 

Advanced Menu Optioner 
TEST LIMIT 
Det maksimale antal af tests tilladt, kan indstilles I denne menu. Standardindstillingen er 
500 tests. Værdien kan indstilles fra 50 tests til 1000 tests.  
■ Øge antallet: Hold Tænd knappen nede I 2 sekunder 
■ Reducere antallet: Hold menu knappen nede I 2 sekunder 
■ Gem indstillingen: Hold tænd- og menu knapperne samtidigt nede I 2 sekunder 
■ Tilbage: Hold menu knappen nede I 2 sekunder. 

 

SET TIME (Indstilling af ur) 
I dene menu kan du indstille dato og tid. 
■ Flyt til det næste tal: Hold tænd knappen nede I 2 sekunder. 
■ Øge tallet: Hold tænd knappen nede I 2 sekunder. 
■ Reducere tallet: Hold menu knappen nede I 2 sekunder. 
■ Gem ændringerne: Hold tænd- og menu knapperne samtidigt nede i 2 sekunder. 
 
DATE LIMIT (kalibrerings indstillinger) 
Data ændres på same måde som alle de andre indstillinger, men det anbefales at man ikke 
ændrer ved kalibreringsindstillingerne. 

CHANGE PIN 
Du kan ændre PIN koden, som anvendes til at tilgå de avancerede indstillinger. Ved at 
holde Tænd knappen nede I 2 sekunder, kan du skifte til det næste tal, og det nye tal vil 
blive fremhævet. Det valgte talk kan ændres ved at holde tænd knappen ned I 2 sekunder.   
 
Tallene øges, reduceres og gemmes på samme måde som alle de andre indstillinger 

 

Kalibrering 
Alle alkometre skal kalibreres med jævne mellemrum. De billigste meget ofte, og dem af 
højere kvalitet, efter 500 målinger eller hver 12 måned. 
 
Se mere om kalibrering på www.homecare.dk 
 
Batterier 
Denne enhed anvender 2 standard AA Duracell Alkaline batterier. Disse batterier er ikke 
genopladelige, og det er ikke muligt at anvende genopladelige batterier i enheden 
 

Sensor Premium brændselscelle censor 

Accuracy +/- 0.05‰ (promille) ved 1.00‰ ved 25°C 

Måleområde 0.00 op til 5.00‰ 

Opvarmning Ca. 10 sekunder 

Hukommelse Op til 100 målinger (Test nummer, dato og 
tidspunkt) 

Dimensioner 128 x 60 x 24mm (L x W x H) 

Vægt 130g (med batterier) 

Batterier 2 stk. 1.5V AA Alkaline batterier (holder I 
op til 1,000 tests) 

Arbejdstemperaturer -5°C til 40°C 

Opbevaringstemperaturer -5°C til 40°C 

Kalibrering Efter 500 tests eller efter 12 måneder. 

 
 

 

 

http://www.homecare.dk/

