
AL-6000 Brugsvejledning 
 
Alkoholkoncentration i blodet 
(BAC) indikation 
 

 ”Active Mode”: 0,00 til 0,40% BAC 
[0,00~4,00g/L eller 0,00~2,0mg/L] 
”Passive Mode”: Ingen (0), Lav (Lo), Høj (Hi) 

Opvarmningstid < 30 sekunder 
Svartid ”Active Mode”: Inden 5 sekunder 

”Passive Mode”: Inden 3 sekunder 
Mundstykker ”Active Mode”: Anvend mundstykke 

”Passive Mode”: Mundstykke anvendes ikke 
Sensor Oxide semiconductor alkohol sensor 

Strømforsyning 2 x 1,5V ”AA” batterier 
Antal tests før batteri skal udskiftes Ca. 200 tests 

Vægt 117g 
Dimensioner (mm) 125 (højde) x 65 (bredde) x 38 (tykkelse) Max. 

Lydadvarsler Tre (3) trins advarsels bip ved indikation af alkohol 

Automatisk slukning 1 minut efter sidste anvendelse 
 
AL-6000 måler alkoholindholdet i udåndingsluften og viser resultatet som alkoholkoncentration i blodet 
(BAC) 
 

”Active Mode” – brug af mundstykke 
Ved anvendelse af mundstykke skal du benytte ”Active Mode”. 
 
1) Instruktion 
a) Tryk og hold knappen nede for at tænde apparatet. Mens knappen er holdt nede skifter displayet mellem 

 og . 

b) Slip knappen når displayet viser  tegnet, der indikerer at apparatet anvender ”Active mode”. 

Nedtælling fra  til  i forbindelse med opvarmning af alkometret påbegyndes automatisk.  
c) Placér læberne omkring mundstykket og pust kraftigt og stabilt ind i apparatet i ca. 5 sekunder. Du hører 

to bip når sensoren er færdig at tage prøven af din ånde. Du vil se tallet  bevæge sig fra venstre mod 
højre mens alkometret analyserer prøven. Når analysen er færdig vises alkohol koncentration (BAC) i 
displayet. 

d) Resultatet bliver vist i ca. 15 sekunder, hvorefter apparatet slukker automatisk. 

e) Såfremt apparatet ikke kan lave en korrekt test, vises  i displayet og apparatet slukker automatisk. 
 
2) Fortolkning af resultatet 

0,00% til 0,01% Sikkert interval Lidt / ingen alkohol  

0,02% til 0,04% Moderat interval*  Øget alkoholindtagelse  
0,05% og mere Advarsel* Kørselsevne påvirket Advarselslampe vises 

* Indtagelse af alkohol uanset mængde kan påvirke evnen til at føre et motorkøretøj. Der er intet sikkert 
niveau for indtagelse af alkohol før kørsel. 
 

”Passive Mode” – uden brug af mundstykke 
Du kan anvende alkometret uden mundstykke vha. ”Passive Mode”. Testning er hurtigere og lettere, men 
resultatet angives i intervaller i stedet for en numerisk værdi. 
 
1) Instruktion 
a) Tryk og hold knappen nede for at tænde apparatet. Mens knappen er holdt nede skifter displayet mellem 

 og . 

b) Slip knappen når displayet viser  tegnet, der indikerer at apparatet anvender ”Passive mode”. 

Nedtælling fra  til  i forbindelse med opvarmning af alkometret påbegyndes automatisk.  
c) Pust kraftigt og stabilt ind i apparatet i ca. 5 sekunder. Du hører to bip når sensoren er færdig at tage 

prøven af din ånde. Du vil se tallet  bevæge sig fra venstre mod højre mens alkometret analyserer 
prøven. Når analysen er færdig vises alkohol koncentration (BAC) i displayet. 

d) Når du ser  igen efter testen kan du i ”Passive Mode” øjeblikkelig foretage en ny test. 



2)  Fortolkning af resultatet 

0,00% til 0,01%   Sikkert interval Lidt / ingen alkohol  

0,02% til 0,04%   Moderat interval*  Øget alkoholindtagelse  

0,05% og mere     Advarsel* Kørselsevne påvirket Advarselslampe vises 

* Indtagelse af alkohol uanset mængde kan påvirke evnen til at føre et motorkøretøj. Der er intet sikkert 
niveau for indtagelse af alkohol før kørsel. 
 

Advarsler 
a) Vent mindst 20 minutter efter indtagelse af mad og drikke før testning påbegyndes. Al tilbagebleven 

alkohol i mund og spyt kan påvirke resultatet, og kræver mindst 20 minutter for at forsvinde. Dette 
inkluderer alkohol i mundskylle og lignende produkter. 

b) Undgå at teste i områder med stærk vind eller dårlig ventilation. Dårlig ventilation kan også påvirke 
tiden for opvarmning mellem hver testning. 

c) Pust ikke røg, spyt eller andet ind i mundstykket, da sensoren kan blive beskadiget. 
d) Anvend ikke AL-6000 som et redskab til at drikke og køre. 
e) Apparatet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, og bør holdes uden for børns rækkevidde.  
f) For at opretholde nøjagtighed anbefales kalibrering hvert halve til hele år.  

g) Advarsel ”Flo”  : Såfremt du ser ”Flo” i displayet har du ikke pustet kraftigt nok i mundstykket. 
Tænd apparatet igen og foretag en ny test, hvor der blæses kraftigt i mundstykket. 

h) Advarsel ”Cal” : Såfremt du ser ”Cal” i displayet skal apparatet kalibreres eller vedligeholdes. Venligst 
kontakt din forhandler. 

i) Advarsel ”Bat”  : Såfremt du ser ”Bat” i displayet, indikerer det at batteriet skal skiftes. 

 Fjern låget til batterierne i enden af alkometret og udskift med to nye 1,5V ”AA” 
batterier. Vær opmærksom på at placere batterierne korrekt jf. +/ - markeringerne. 

 

Ansvarsfraskrivelse 
Fabrikanten, importøren og distributøren fraskriver sig ethvert ansvar for dette produkts anvendelse. 
Produktet må ikke anvendes som et redskab til at beslutte om en person er i stand til at køre bil eller lign. 
Indtagelse af alkohol påvirker ens reflekser og dømmekraft. 
 
 
 
 



Udskiftning af sensor

Skruen løsnes Åben dækslet forsigt med en
spids genstand.

Løft sensoren med det
medfølgende værktøj

Løft forsigtigt uden at
ødelægge kablet.

Fjern kablet fra sensoren

Gør den nye sensor klar Monter kablet I den nye
sensor.

Sæt sensoren på plads I
alkometret



Klar til brug!

Sæt låget på plads
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