
Digitale alcoholtester 
 

Structuur 
 

1. Mondstuk (verwisselbaar) 

2. Zoemer 

3. Aan/uit-knop 

4. Batterijvak 

5. LCD-display 

6. Geïntegreerde cover voor mondstuk 

 

Referentie 
 

BAC: Blood Alcohol Concentration  (Alcoholconcentratie in het bloed) 

BrAC: Breath Alcohol Concentration (Alcoholconcentratie in de adem)         

0.03% BAC ---- d.w.z. dat er 0,03 g alcohol in elke 100 ml bloed zit             

0.30‰ BAC --- d.w.z. dat er 0,30 g alcohol in elke 100 ml bloed zit           

 

Karakteristieken 
 

1. ‰ -bit digitale alcoholtester 

2. 3 manieren van eenheidsconversie (% BAC / ‰ BAC / mg / l) 

3. geïntegreerd mondstuk, kan vervangen worden 

4. op beide zijden van het toestel kan een mondstuk geïnstalleerd worden 

5. digitaal LCD-display met blauwe achtergrondverlichting 

6. lichte en stijlvol design; gepatenteerd product 

7. luid alarmsignaal 

 

Installatie batterij 
 

1. Open het compartiment achteraan 

2. Plaats 3 AAA-alkaline batterijen naargelang de positieve of negatieve polen 

3. Sluit het batterijdeksel 



Gebruik van de alcoholtester 

Opwarming 
 

1. Druk op de aan/uit-knop voor een seconde, na het “tick”-geluid zal het LCD-display oplichten 

2. “Warm up” zal verschijnen op het scherm terwijl het toestel opwarmt. Er wordt afgeteld van 

15 naar 00. 

 

NOTE 

Neem de tijd om de sensoren schoon te maken en op te warmen wanneer je het toestel voor de 

eerste keer gebruikt of je hebt het gedurende een lange tijd gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat er 

zich gassen of afvaldeeltjes aan de oppervlakte van de sensor hechten. Duw daarom ook meerdere 

keren op de aan/uit-knop. 

Testen 
 

1. Na een succesvolle opwarming zal de instructie “Blow” verschijnen op het scherm. In 

testmodus zal het toestel aftellen van 10 naar 00. 

2. Houd het mondstuk in je mind en blaas met normale intensiteit voor 2 tot 3 seconden. 

3. Het is aangewezen dat je reeds vanaf seconde 9 begint te blazen zodat het toestel voldoende 

tijd heeft om je adem te absorberen. 

 

Aflezen 
 

1. Wanneer het display meer dan 0,05% BAC of 0,500% BAC or 0,250 mg/l vertoont zal de 

alcoholtester een alarmsignaal uitzenden. 

2. Veranderen van eenheid: houd in de testmodus de aan/uit-knop ingedrukt om de eenheid te 

veranderen (% BAC / ‰ BAC / mg / l). De laatste zichtbare eenheid is de eenheid voor de 

volgende test. 

 

Automatische uitschakeling 
 

De resultaten staan ongeveer 20 seconden op het scherm waarna de alcoholtester zich automatisch 

uitschakelt. 

 

Vervangen van het mondstuk 
 

Neem het mondstuk uit het vakje achteraan en plaats het aan de linker- of rechterzijde van de tester 

naargelang je eigen voorkeur. 



Vervangen van de batterij 
 

Bij een lege batterij knippert het LCD-display. Vervang vervolgens de batterijen. 

 

Specificaties 
 

Sensor: zeer precieze alcoholtester 

Meetbereik: 0.000 ~ 0.199% BAC; 0.000 bis 1.990 ‰ BAC; 0,000 ~ 0,995 mg / l (BrAC) 

Alarmpunt: 0,050% BAC; 0,500 ‰ BAC; 0,250 mg / l (BrAC) 

Nauwkeurigheid: ± 0,010% BAC; ± 0,100 ‰ BAC; ± 0,050 mg / l 

Responstijd: < 5 seconden; opwarmtijd: < 20 seconden 

Voltage: 3 x AAA-alkaline batterijen 

Stroom: ≤ 1200 mA 

Omgevingstemperatuur: -10°C tot 50°C 

Scherm: blauw achtergrondlicht met 3 digits LCD-scherm 

 

Waarschuwing 
 

1. Gebruik de alcoholtester tenminste 20 minuten na het drinken gezien het ongeveer 20 

minuten duurt voor de alcohol om je bloedstroom te bereiken na inname. Als je de test 

meteen aflegt na het drinken zal enkel de alcoholconcentratie in je adem accuraat zijn i.p.v. 

die in het bloed. 

2. Voor het meest precieze resultaat leg de test 20 minuten na de consumptie af met een ideale 

tijd van 3 minuten tussen meerdere tests. 

3. Maak de alcoholtester niet schoon met chemicaliën of met vloeistoffen op basis van opgelost 

corrosieve deeltjes om te vermijden dat de vloeistof in de tube belandt.  

4. Als de lucht in de alcoholtester zeer dicht is, worden de volgende testresultaten niet 

weergegeven op het scherm. Schud lichtjes met de tester zodat de lucht zich kan 

verspreiden. 

5. Als de alcoholtester onvoldoende stroom heeft (lage batterij) zullen de resultaten verschillen 

van de actuele resultaten. 

6. Het is ten zeerste verboden om de alcoholtester te bewaren of te gebruiken in een omgeving 

van verf, pesticides; alcohol, gassen of vervuilde lucht. 

7. Niet geautoriseerde schade of herstellingen aan de binnenzijde van de alcoholtester zal 

leiden tot defecten. 

8. Na intensief gebruik kunnen vuilresten achterblijven op de alcoholtester. Maak schoon met 

een vochtige doek.  



P.S.: Postscript 
 

De wetgeving over drinken, rijden en dronken rijden verschilt per land. Als de alcoholconcentratie in 

het bloed groter is dan of gelijk aan 20mg per 100 ml maar minder dan 50 mg per 100 ml rijd je met 

alcohol op, als de alcoholconcentratie groter is dan 50 mg per 100 ml rijd je dronken (in sommige 

landen is dit groter dan of gelijk aan 80 mg per 100 ml). 

Onder normale omstandigheden als je de test aflegt na het drinken van wijn zijn de initiële resultaten 

zeer hoog. Indien je de test echter herhaalt na 20 tot 30 minuten, zullen de waarden lager maar 

accurater zijn. Dit is omdat de alcohol tegen die tijd opgenomen is in de bloedstroom. De limiet voor 

een positieve ademtest bij een controle is 20 mg of 0,02 g. Dit wil echter niet zeggen dat rijden met 

lagere waarden volledig veilig is. Of je nu veel of weinig drinkt, maakt niet uit hoeveel, rijden en 

alcohol drinken is geen goede combinatie gezien je niet enkel verantwoordelijk bent voor anderen 

maar ook voor jezelf.  

 

In theorie wanneer iemand 350 ml bier drinkt (het equivalent van ongeveer één flesje of blikje) of 25 

g witte wijn (= 20 ml), dan bereikt zijn of haar alcoholconcentratie 20 mg/100 ml. Wanneer de 

alcoholconsumptie verhoogt naar 1400 ml (ongeveer 3 halve liters bier) of 75 g witte wijn (80 ml), zal 

de alcoholconcentratie 80 mg/100 ml zijn. Deze bevindingen kunnen discrepanties vertonen met de 

actuele waarnemingen gezien het menselijk lichaam over verschillende alcoholcapaciteiten en 

afbraakmogelijkheden kan beschikken. Na hetzelfde glas wijn kan iemand licht aangeschoten of erg 

dronken zijn. Bovendien kunnen de resultaten van de alcoholtester niet 100% correct zijn gezien de 

meest precieze resultaten bekomen worden door een bloedtest. Dit is de reden dat agenten zich in 

sommige landen gaan beroepen op een bloedtest bij het identificeren van een dronken bestuurder. 

 

Studies van de WGO tonen aan dat wanneer een bestuurder 80 mg/100 ml alcohol in zijn bloed heeft 

– de drempel dus voor dronken rijden in sommige landen – de kans op een ongeval vergroot met 2,5 

keer. Wanneer een bestuurder 100 mg/100 ml alcohol in zijn bloed heeft zijn de kansen al 4,7 keer 

hoger dan iemand die geen alcohol op heeft. Zelfs in kleine hoeveelheden heb je 2x meer kans op 

een ongeval bij het consumeren van alcohol. 

 

Verklaring 
 

Los van het gebruik van dit toestel dragen de verkopers en fabrikanten geen enkele 

verantwoordelijkheid voor inbreuken. Zoals bijv.: dronken rijden of vliegen. 

Elke persoon reageert anders op alcohol dus de meetresultaten zijn slechts een referentie en kunnen 

niet de enige criteria zijn in het resultaat te bepalen. 


