
• 1 Digital INNOMARK alpha 
alkometer med en brændslscelle 
sensor

• 5 mundstykker
• 1 Kvik guide  

Note: Two (2) AA alkaline batterier anvendes, medfølger 
ikke.
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1.  Port til mundstykke
2.  Udluftning - må ikke blokeres
3.  Digital LC Display
4.  Venstre knap. Til at påbegynde en test, samt til at bladre i

resultaterne.
5.  Tænd/sluk knap, og visning af seneste måling.
6.  Højre navigationsknap til at navigere i målingerne.
7.  Batteri brønd på bagsiden af enheden. 

DK - Kvik guideAUTHOR’S LIABILITY
All information herein was created conscientiously and  IN

Tak fordi du købte vores INNOMARK alpha 
alkometer! 

Det måler alkoholkoncentrationen i dit 
åndedræt, ved hjælp af en elektrokemisk 
sensor, og beregner alkoholniveauet i blodet. 

Testresultaterne er meget pålidelige og har en 
tolerance på +/- 0,05 ‰ (pr. Mill = g / L) ved 
1,00 ‰ samt ved 25 ° C omgivelsestemperatur. 
Måleresultaterne vises som et 3-cifret tal med 2 
decimaler og kan fortolkes 1: 1 (for eksempel 
viser displayet værdien 0,36 = 0,36 pr. Mill.).

Sensoren inde i enheden kan kalibreres. For at 
opretholde målenøjagtigheden af denne enhed 
og sensorgarantien skal den kalibreres 
regelmæssigt/årligt. For en kalibreringstjeneste 
kan du sende enheden til den serviceadresse, 
der er angivet på www.homecare.dk

I EU måler man alkohol i ‰ (promillel). I 
Storbritannien er standardindstillingen mg / L, 
og i USA er det % BAC.
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A) Vent mindst 15 minutter efter din sidste tår alkohol. 
Undgå at spise, drikke eller ryge i løbet af den tid.
B) Åbn ikke kappen.
C) Opbevar ikke alkometret i kolde, varme, fugtige eller 
dårligt ventilerede steder.
D) Opbevar Alkometret utilgængeligt for børn.
E) Udfør tre indløbstest efter lang opbevaring, inden du 
gennemfører den aktuelle alkoholtest.
F) Undlad at tabe alkometret.
G) Udskift batteriet, hvis der ikke er megen strøm tilbage. 
Ringe batterikapacitet fører til forkerte testresultater.
H) Udfør ikke test ved støj (lydbølger forstyrrer sensoren), i 
træk eller i dårligt ventilerede rum.
I) Efter høje målinger, skal sensoren hvile i minimum 3 

minutter før nye tests kan foretages.
J) Hvis du blæser for hårdt i alkometret, kan sensoren 
beskadiges.

1. Skub batteridækslet på bagsiden af enheden ned, og isæt 
to (2) AA-batterier (batterierne medfølger ikke) Vær 
opmærksom på polerne (+/-) på batterierne. Luk dækslet til 
batterirummet.
2.  Indsæt et mundstykke i mundstykkeåbningen (= åbningen 
i venstre side af frontpanelet). Sørg for, om det passer 
korrektej. Det anbefales stærkt at bruge et ekstra 
mundstykke ved hver test af hygiejniske årsager.

UDFØRELSE AF MÅLINGEN
Med INNOMARK alpha-alkometer kan du udføre automatiske 
og manuelle tests.
Automatisk test: Den nemmeste måde at samle en dyb 
lungeprøve på. Flowsystemet i INNOMARK alpha overvåger en 
persons vejrtrækning og tager automatisk en prøve nær 
slutningen af åndedrætsstrømmen.
Manuel test: Normalt kun brugt, hvis testpersonen ikke er i 
stand til at foretage en automatisk test.

1. For en automatisk test skal du trykke på tænd / sluk-knappen 
foran på enheden i 2 sekunder, så hører du en bip-tone, 
desuden starter en nedtælling, og "WAIT" blinker i nederste 
venstre hjørne.
2. Vent til slutningen af nedtællingen, du hører 1 bip-tone, og så 
ser du “rdY” på displayet.
3. Så snart du ser “rdY” på displayet skal du blæse støt ind i 
mundstykket i 4 sekunder, enheden bipper konstant under 
testen. Tip: Blæs som om du ville fløjte uden en tone (men 
uden pause).
4. Når bip-lyden stopper, og du hører en dobbelt “klap” -tone, er 
testen med succes afsluttet. Hvis åndedrætsprøven ikke var 
tilstrækkelig, vil du snart høre 2 biptoner, og du vil se “C .---” og 
derefter „FLo“ på displayet. Dette betyder, at åndedrætsprøven 
ikke var tilstrækkelig, så tryk på startknappen og start en ny 
test.
5. Efter en vellykket test analyserer enheden åndedrætsprøven, 
og du ser “C .---” (= “Beregning”) på displayet. Efter et par 
sekunder hører du 2 biptoner, og testresultatet vises (med 3 
cifre og 2 decimaler) i ‰ (g / L). For at vise det i% BAC eller i 
mg / L skal du trykke på den venstre knap - med 3. tryk ser du 
enheden ‰ (per mil = g / L) igen.

DK - Kvik guide



23 24

1. For en manuel test starter du enheden som beskrevet ovenfor.
2. Så snart du ser “rdY” på displayet, skal du trykke på den 
venstre knap.

3. Den manuelle testtilstand starter, og den viser “C .---“, og 
enheden afsender en konstat biip tone

4. Træk vejret dybt og blæs moderat med konstant styrke i 
mundstykket. Blæs indtil du hører en dobbelt "klap" -tone, så er 
testen afsluttet.
5. 5. Enheden analyserer åndedrætsprøven, du ser “C .---” (= 
“Beregner”) på displayet. Efter et par sekunder hører du 2 bip-
toner, og testresultatet vises. For at vise det i% BAC eller i mg / 
L skal du trykke på den venstre knap - med 3. tryk ser du 
enheden ‰ (per mil = g / L) igen. 

Bemærk: Det anbefales at vente mindst 5 minutter mellem to 
tests for at undgå overbelastning af sensoren og for at bevare 
sensorens kvalitet så længe som muligt. Hvis den ikke er i brug, 
slukkes enheden automatisk efter 30 sekunder. Hvis du vil lave
en ny test, skal du trykke på tænd / sluk-knappen. Du kan 
slukke for enheden manuelt, hvis du konstant trykker på tænd / 
sluk-knappen i 3 sekunder.

TEST I HUKOMMELSEN

Tryk kort på “Power” -knappen (1x) under nedtællingen, så du 
kan få vist det kumulative testantal - antallet af alle tests, der er 
udført indtil videre. Dette nummer hjælper dig også med at 
kontrollere, om der er behov for en kalibreringstjeneste (se 
kapitlet "Kalibrering" for flere detaljer). Du kan nulstille denne 
tæller
(hvilket ikke anbefales), hvis du trykker på venstre knap, indtil 
tælleren nulstilles.

Vis de seneste 50 målinger
Tryk kort på “Power” -knappen (2x) under nedtællingen, så du 
kan få vist de seneste testresultater (begyndende med den 
sidste test). Først ser du testnummeret og derefter 
testresultatet gemt med dette nummer. Hvis du trykker på 
venstre knap, kan du se det næste gemte testnummer efterfulgt 
af testresultatet. 

ACE INSTRUMENTS ANBEFALER

• Brug altid et nyt eller rengjorte mundstykker til hver 
person/tests, der udføres. ACE Instruments påtager sig 
intet ansvar for skader, der kan opstå, når flere personer 
bruger det samme mundstykke til flere tests.

• Brug kun den medfølgende enkeltpakning
• og hygiejniske mundstykker. Under hver test kommer 

alkometrets indre og ydre dele i kontakt med 
menneskelig sekretion (spyt, blod, sved osv.)!

• Brug eventuelt sikkerhedshandsker, når du berører
mundstykke, der bruges af en anden person,

VIGTIGT 

•  VENT I MINDST 15 MINUTTER EFTER INDAGELSE 
AF FØDEVARER, ALKOHOL ELLER EFTER 
RYGNING. DETTE SIKRER NØJAGTIGE MÅLINGER.

• HVIS testresultatet er under 0,10 ‰ (PER MILL = g / l) 
ELLER 0,01% BAC (amerikansk indstilling) ELLER 0,05 
mg / l (UK-indstilling) DAN VISER ENHEDEN 0,00 (‰ 
ELLER% BAC ELLER mg / L - afhængigt af 
indstillingen) PÅ SKÆRMEN. 

•
• Dette for at sikre at sensoren ikke medtager uønskede 

dampe fra mundhulen.
• Dette alkometer er en sensitiv måler af høj kvalitet. For 

at opretholde nøjagtigheden af sensoren skal den 
regelmæssigt bruges. Hvis enheden ikke bruges i en 
længere periode, kan sensoren tørre ud. ACE 
Instruments anbefaler at bruge åndedrætsværn mindst 
2 gange om måneden (selvom du ikke har drukket 
alkohol). 

EN – Operating Manual
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• Ændringer af specifikationerne, kan ske uden 
forudgående varsel .Ændringerne berettiger ikke til 
tilbagebetalinger/fortrydelse af købet..

BRUG KUN ORIGINALE MUNDSTYKKER

• • Garanterer testresultatets nøjagtighed
• • Garanterer hygiejne for dig og for enheden
• • Garanterer fuld garanti for denne enhed

Målingerne er kun vejledende, og kan ikke lægges til grund 
for at føre køretøjer med mere.

VISNINGSINDIKATIONER

DISPLAY BETYDER HANDLING

H Dette brev betyder, at 
enheden har målt en høj 
alkoholkoncentration uden 
for måleområdet (= over 
4,00 ‰ (g / L) / 0,40% 
BAC / 2,00 mgL).

Ingen handling

FLo Prøveudtagningsvolum
en var ikke tilstrækkelig, 
eller pustet var for 
ujævn til at analysere 
åndedrætsprøven.

Udfør en ny test

Snr Dette betyder, at 
sensoren ikke er klar
til en åndedrætsprøve. 
Dette sker, hvis der findes 
en høj koncentration af 
alkoholrester fra den 
sidste test.

Slut for 
enheden, og 
prøv igen efter 
5 minutter 

rPt Testen kunne ikke udføres 
korrekt

Gentag 
målingen

Out Testen kan ikke udføres, 
fordi enheden er tændt i 
omgiivelser hvor det er 
enten for varmt eller for 
koldt..

Gentag testen 
når 
temperaturen er 
korrekt.

Lo Testen kan ikke udføres, 
fordi strømstyrken er for 
lav.

Udskift 
batterierne  

KALIBRERING
For at bevare alkometrets nøjagtighed anbefaler ACE 
Instruments en kalibrering efter 300 tests
eller ca. hver 12. måned (afhængigt af hvilken hændelse der 
sker først). For en kalibreringstjeneste kan du sende
enheden til Homecare (www.homecare.dk).
Kalibreringen er ikke obligatorisk, men alkometrets nøjagtighed 
falder støt uden den, og garantien bortfalder, hvis disse 
intervaller ikke overholdes.
Vi anbefaler at sende det som en pakke, så i tilfælde af tab er 
en forespørgsel eller bevis for levering mulig.

EN – Operating Manual
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Hg Cd Pb

Hg: Battery contains Mercury
Cd: Battery contains Cadmium
Pb: Battery contains Lead

TECHNICAL DATA*

Sensor Brændselscelle

Nøjagtighed +/- 0,05 ‰ (pr. Mill.) Med reference til 
1,00 ‰ ved 25 ° C
ELLER +/- 0,005% BAC 
(blodalkoholkoncentration) med 
reference til 1,00% BAC ved 25 ° C
ELLER +/- 0,025 mg / L med henvisning 
til 0,50 mg / L ved 25 ° C

Måleområde 0.00 op til 4.00‰ (promillel)
Eller 0.00 op til 0.40% BAC (USA) 
Eller 0.00 op til 2.00mg/L (UK)

Opvarmning Inden for 10 og op til 15 sekunder ved 0,5 
‰ kan det variere afhængigt af værdien 
pr. Mill / BAC / mg / L, som blev målt

Dimensioner 114 x 49 x 18mm (L x W x H)

Vægt 116g (med batterier)

Strøm 2 stykker 1,5 V AA alkalisk batteri (= 
energi til op til maks. 1.000 tests)

Temperatur 
krav

10°C op til 40°C

Opbevaring 10°C op til 40°C

Kalibrering Anbefaling: Hver 12. måned eller efter 
300 tests (uanset hvad der kommer 
først). For en kalibreringstjeneste kan du 
sende enheden til Homecare. 
(www.homecare.dk).

* De tekniske data kan ændres uden forudgående varsel 
for funktionelle forbedringer.
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BATTERI 
Enheden anvender 2 alkaliske AA-batterier (1,5 V)
Man kan ikke anvende genopladelige batterier, da diss kan 
beskadige måleren.

BATTERIUDSKIFTNING
For at udskifte batterierne skal du skubbe batteridækslet bag 
på enheden nedad og udskifte de afladede batterier med et 
nyt. Vær opmærksom på polariteten, når du isætter batterierne 
(+/- pol). Luk dækslet til batterirummet igen. I EU er returnering 
af brugte batterier obligatorisk ved lov. Alle udtjente batterier 
og også genopladelige batterier genbruges. På denne måde 
kan værdifulde ressourcer som jern, zink og nikkel hentes og 
kan genbruges derefter. Genbrug af batterier er den nemmeste 
lektion inden for miljøbeskyttelse - så vær venlig at støtte det!
De viste affaldsspand betyder, at batterier eller genopladelige 
batterier ikke må kastes i husholdningsaffaldet. Skiltene under 
skraldespandene er akronymer for de kemiske stoffer inde i 
batteriet:




