
AL8000 Brugsvejledning

AL8000 et alkometer med en elektrokemisk sensor (brændsels celle) hvilket er den samme teknologi der

anvendes i apparater som anvendes af Politiet i mange lande.  AL8000 er udviklet til målng af alkohol i

blodet. Apparatet er meget simpelt at anvende, og AL8000 arbejder med en høj nøjagtighed i målingerne.

Komponenter

Indhold

AL8000 alkometer, 5 mundstykker, 2 stk. AAA Batterier, pung til opbevaring og Dansk manual

Start af måling

1. Tryk på tænd / sluk knappen.

2. Alkometret varmer op indtil “0” symbolet vises.

3. Blæs constant i mundstykket i ca. 4 sekunder (indtil signalet fra enheden)

4. Resultatet vises i ca. 10 sekunder, og alkometret slukker



* Hvis du holder tænd / sluk knappen nede, vises henholdsvis “C” og “A” i displayet.

C: er antallet af tests efter den seneste kalibrering.

A: er antallet af gange hvor alkohol er blevet registreret.

Integreret mundstykke

Den viste pal skubbes til højre, og de integrerede mundstykker kommer frem.

Forholdsregler

a. Vent mindst 20 minutter efter den seneste indtagelse af alcohol eller fødevarer, før måling

foretages. Alkohol spor i mundhulen, eller højt indhold af mavesyre , kan påvirke målingen. Diverse

mundskylle produkter kan også påvirke målingen.

b. Undgå målinger i blæsevejr, eller i små rum med højt indhold af alkohol i luften. Ringe ventilation

kan påvirke opvarmningstiden af den monterede sensor.

c. Blæs ikke røg i alkometret, da den monterede sensor kan tage skade af forurenede partikler. Brug

ikke et alkometer som en garant for efterfølgende kørsel. Mange forhold skal tages i betragtning før

kørsel. Dette gælder for alle alkometre.

d. Bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.



Specifikationer

Visning af B.A.C 0.00 til 4.00 ‰ eller

0.00 til 2.00 mg/ℓ eller

0.00 til 0.40 %BAC (LCD Display)

Opvarmning 3 sekunder ~ 4 minutter (afhængigt af ren luft)

Respons tid Inden 10 sekunder ved 0.100 %BAC

Mundstykker Anvend kun originale mundstykker (MP5500)

Sensor Elektrokemisk (brændsels celle)

Strømforsyning To 1.5V "AAA" alkaline batterier

Vægt 66g (med batterier)

dimensioner(mm) 100(højde) X 44(bredde) X 15(tykkelse)

Arbejdstemperaturer
I brug : 5 til 40 ℃

Opbevaring : 0 to 50 ℃

Nøjagtighed ±5% ved 0.050 %BAC

AAddvvaarrsslleerr ii ddiissppllaayy
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Garanti / reklamationsret

I henhold til gældende Dansk lovgivning, og kun ved normal anvendelse af produktet.

Kalibrering & service

Kontakt os via info@intermedico.dk (tlf. 4814 1959) eller din forhandler.

Intermedico ApS
Viadukt alle 16 – 2900 Hellerup - Danmark

Når “Flo” vises i displayet, er der ikke blæst kraftigt nok i

mundstykket. Sluk for enheden og prøv igen.

Når “bAt” vises i displayet, skal batterierne udskiftes.

Når der er foretaget flere end 1.000 målinger vises “CAL” i

displayet. Enheden skal kalibreres.


