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ACE AF-33 
 

Kort beskrivelse: 

ACE AF-33 er en højkvalitets og brugervenlig digital alkohol 
tester udstyret med en brændselscelle sensor. 

 
Alkotesteren måler alkoholkoncentrationen i udåndingsluften og 

beregner herefter blodalkoholkoncentrationen. Resultaterne vises 

i forholdet 1: 1  (fx viser displayet værdien 0,36 = 0,36 promille). 

Følgende medfølger: 
   Alkoholtester ACE AF-33 
   6 Mundstykker 
   2 Stk.AAA Batterier (1.5 V) 
   Opbevaringstaske 

 
 

Ansvar. 
Oplysningerne heri er blevet omhyggeligt forberedt udarbejdet og 
anses for at være korrekte. Fabrikken kan ikke påtage sig noget 
ansvar for brugen af alkometret. Producenten er ikke ansvarlig 
for eventuelle omkostninger eller udgifter eller skader som måtte 
følge af brugen af alkometret. Ændringer i disse oplysninger kan 
ændres uden varsel. 
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Anbefalede forhold: 

 
 

Bagsiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Batteri bank 

 
a) Vent i mindst 15 minutter, efter den seneste indtagelse af 

alkohol, og undgå at indtage føde samt at ryge før testen 

påbegyndes. 

b) Adskil ikke enheden. 

c) Opbevar ikke ACE AF-33 under kolde, varme eller fugtige 

forhold. 

d) Opbevar ACE AF-33 utilgængelig for børn. 

e) Efter en længere stilstand uden målinger, skal der udføres 3 

aktiveringstests, inden den egentlige måling. 

f) Tåler ikke kraftige stød/tab på gulvet. 

g) Udskift batterierne når det er påkrævet. Svage batterier 

påvirker nøjagtigheden. 

h) Udsæt ikke enheden for meget høje lyde (påvirker sensoren) 

i) Efter målinger der er højere end 1,00 promille, skal sensoren 

have "ro" før den næste måling kan foretages. Vi anbefaler 3 

minutter. 

j) Tests må ikke udføres under kolde eller varme forhold, og 

aldrig i røgfyldte lokaler. Almindelig stuetemperatur anbefales. 

k) Skal opbevares i tasken/posen, for at undgå støv i sensoren. 

l) Blæs ikke for kraftigt i enheden. Spyt kan ødelægge sensoren. 
 
 
 
 
 

 

Ibrugtagning: 

1. Sæt 2 Stk AAA-Batterier i batteribanken. Bemærk korrekt 

placering(+/-). 

2. Sæt et mundstykke i porten til mundstykkerne. 

 
Komponenter: 



ACE Technik anbefaler: 
 Brug altid rene mundstykker, da mange vira kan overføre 

smitte til andre personer. 
 Benyt original mundstykker. De er individuelt emballeret, og 

med den korrekte modstand i mundstykket. 
 Mundstykkerne må ikke rengøres i en opvaskemaskine, eller 

ved høje temperaturer. 

 
 

Udførelse af målingen: 

 
 
 
 

 
1. Tryk på tænd / sluk-knappen (på 

forsiden af enheden) for at tænde 

alkometret. Herefter vises antal 

målinger foretaget siden seneste 

kalibrering. 

 
 

 
2. Herefter vises antallee dage til 

den næste kalibrering. Når datoen 

overskrides, blinker et blåt lys i 

venstre og højre kant af displayet, 

desuden vises "CAL" på displayet. 

 
 
 

 
3. Sensoren opvarmes under en 

nedtælling. Når det når nummeret 

"2" vises, tag da en dyb indånding. 

4. Når nedtællingen når til "0", vil du 

høre et dobbelt bip og 3 linjer vises i 

venstre kant af displayet. Derudover 

vises "START" på displayet. Du kan 

nu starte testen. 

 
 

 
5. Pust i ca. 5 sekunder (uden 

afbrydelse) indtil du hører en dobbelt 

bip igen. Hvis testen var vellykket, vil 

stiplede linjer bevæge sig rundt i 

skærmens hjørner. 

 
 
 

 
6. Efter et par sekunder vises 

resultatet i displayet. 

 
 
 
 

 
For at udføre en ny test, skal du blot trykke på startknappen på 

forsiden af enheden igen. Enheden slukker automatisk efter ca. 

20 sekunder uden yderligere test. Du kan også slukke manuelt 

ved at trykke på startknappen i 2-3 sekunder. 

 

Vigtigt: 
Hvis du har spist, drukket alkohol eller røget en cigaret, vent i 

mindst 20 minutter, før du begynder at måle. Ved målinger under 
0,07 ‰ vises testresultatet som 0,00 ‰. Ved meget lave 

målinger, kan andre forhold påvirke resultatet. Derfor har vi 
indstillet enheden til ikke at vise resultater under 0,07 promille. 



Noter: 
Brug kun målingerne som en indikator for hvor meget alkohol du 
har i blodet, og aldrig som en garant for om du kan køre i bil. 

 
ACE AF-33 gemmer de seneste 10 målinger. Tryk på 

hukommelsesknappen i ca. 2 sekunder, og den seneste måling 

vises. Tryk kort på knappen for at bladre tilbage. 

 
Batterierne skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. 

Aldrig som almindeligt husholdningsaffald. 

 
 
 

 
Kalibrering 
Vi anbefaler kalibrering af enheden cirka hver 12. måned eller 

efter ca. 500 tests. Kalibrering er ikke obligatorisk, men 

nøjagtigheden af sensoren falder uden kalibrering. Send enheden 

til vor adresse. Alkometret bør af sikkerhedsmæssige årsager 

sendes som en pakke. 



 

Besked i display Betydning 

 
 
 

Batteriet er fuldt opladet/nyt. 
 
 

 
Snart ikke mere strøm på batteriet, 

skal udskiftes. 

 
 
 

 
Batteriet skal udskiftes. 

 
 
 

 
Der blev ikke blæst kraftigt nok. Tryk 

på start/stop knappen for at prøve 

igen. 

 
 
 
 

 
Hvis der ikke prøves igen, slukker 

enheden automatisk efter ca. 30 

sekunder. 

 
 
 
 
 

 
Hvis rumtemperaturen ikke er 

indenfor normalområdet, vises dette 

symbol, og der kan ikke foretages 

målinger. 

Besked i display    Betydning 

 
 
 

Betyder at der er for meget fugt 

omkring sensoren. Vent i ca. 20 

minutter, og prøv igen. 

 
 
 
 
 

 
Når antallet af målinger når 500, 

anbefaler vi at få enheden kalibreret. 

 
 
 
 

 
Denne besked fremkommer efter 365 

dage, og det er tid til at lade 

alkometret kalibreret. 

 
 
 

 
Antal dage til næste kalibrering. 

 
 
 
 
 

 
Denne besked viser hvor mange dage 

at kalibreringsfristen er overskredet. 



Technische Daten 

Måleområde (BAK) 

 
Nøjagtighed 

Opvarmningstid 

Reaktionstid 

Sensor 

Batterier 

Kapacitet 

Dimensioner 

Vægt 

Kalibrering 

Arbejdstemperatur 
 

Opbevaring 

0,07 ~ 5,00 ‰ (fast område), under 
0,07 ‰ vises 0,00 ‰ 

+/- 0,05 ‰ ved 0,5 ‰ 

Fra 15 sekunder til max. 2 minutter. 

Ca.12 Sekunder 

Elektrokemisk sensor 

2 Stk AAA Alkaline-Batterier (1.5 V) 

Ca. 1000 målinger. 

47 mm x 108 mm x 17 mm (W x H x T) 

ca. 85 g (inklusive Batterier) 

Ca. hver 12 måned. eller efter 500 
tests. 

5 - 40° C 

0 - 50° C 

 

Garanti 

Fabrikken yder 2 års garanti på produktet, regnet fra 

leveringstidspunktet. Kalibrering og forbrugsstoffer er ikke 

inkluderet i denne garanti. 
 

Garantien er betinget af at enheden anvendes i henhold til 

forskrifterne. Garantien bortfalder hvis enheden adskilles, og 

hvis enheden udsættes for fugt (i sensor eller i kredsløb). 
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