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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

ALCOOLTEST ACE AL5500 
Cod produs: 840999 

 
 

1. Responsabilitatea autorilor manualului 
Informaţiile incluse în acest manual au fost compilate cu multă 
conştiinciozitate şi atenţie la corectitudinea datelor. Producă-
torul nu-şi asumă răspunderea pentru niciun tip de utilizare şi 
nici pentru urmările acestor utilizări. Producătorul nu este 
responsabil pentru costurile sau cheltuielile legate de daunele 
ce pot rezulta din utilizarea conform instrucţiunilor prezentate 
în acest document. Ne rezervăm dreptul la modificări ale 
conţinutului manualului, fără notificare în prealabil.  

 

2. Pe scurt despre alcooltest 
AL5500 este un alcooltest digital care măsoară concentraţia 
de alcool din aerul expirat, iar pe baza acesteia determină 
concentraţia de alcool din sânge.  

 

3. Conţinut colet 
 Alcooltest AL5500 
 Două baterii AA (MN1500, LR6) 1,5 V 
 Cinci muştiucuri originale ale producătorului 
 Manual de utilizare  
 Ambalaj din carton 

 

4. Părţile componente 

 
 

 

5. Alcooltest cu ALCOSCAN AL5500 
5.1 Instalarea bateriilor 
Apăsaţi pe săgeată inscripţionată sub formă de puncte de pe 
capacul compartimentului baterii şi demontaţi capacul. 
Instalaţi 2 baterii AA (M1500, LR6) 1,5 V în compartimentul 
baterii. Respectaţi polaritatea corectă. Marcajele de polaritate 
sunt simbolurile baterii din locașurile pentru baterii. Glisaţi 
capacul compartimentului baterii până ce intră la locul său. Nu 
încercaţi să închideţi compartimentul baterii apăsând de sus 
asupra capacului. Acest lucru distruge suportul capacului. 
Culisaţi capacul compartimentului baterii de-a lungul carcasei.  

 
5.2 Realizarea testului de alcoolemie 
5.2.1. Apăsaţi scurt butonul testerului. Observaţie: Dacă 
menţineţi apăsat butonul testerului pe ecran apar în mod 
alternativ numărul testelor realizate până acum şi rezultatul 
pentru ultimul test. În acest caz porniţi alcooltestul prin 
eliberarea butonului.  
5.2.2. Urmează o numărătoare inversă până ce se ajunge la . 
Observaţie: Numărătoarea inversă durează mai mult la 
„pornirea la rece” a testerului AL5500 şi se desfăşoară mai 
rapid dacă înainte cu puţin timp a fost realizat un test.  
5.2.3. După ce pe ecran apare , alcooltestul AL550 este 
pregătit pentru funcţionare. Observaţie: Dacă nu realizaţi 
testul de alcoolemie AL5500 se opreşte după scurt timp 
datorită funcţiei de economie a energiei. 
5.2.4. Mostra de respiraţie poate fi aplicată în trei moduri: 

 

 
 Cu ajutorul unui muştiuc (precizia cea mai bună) 
 Cu ajutorul unui pai (precizie bună) 
 Prin suflarea aerului expirat deasupra orificiului senzo-

rului (precizie mulţumitoare) 
Imediat după ce alcooltestul AL5500 identifică aerul expirat 
acesta redă un semnal acustic continuu, iar simbolul 0 se 
mişcă pe ecran de la stânga la dreapta. Dacă mostra de 
respiraţie nu este suficientă alcooltestul afişează . Opriţi 
aparatul şi repetaţi testul. Suflaţi aerul cu putere medie şi fără 
să vă opriţi. Folosiţi presiunea exercitată de plămânii care se 
contractă.  
5.2.5. Dacă mostra de respiraţie este suficientă se aude un bip 
de două ori, iar alcooltestul AL5500 afişează alcoolemia în 
formatul #.##‰.  
5.2.6. Afişarea clipeşte de cca. 10x. După aceea la fiecare 
clipire se aude un bip, iar testerul AL5500 se opreşte după 
cinci clipiri.  
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5.2.7. Pentru a opri manual alcooltestul menţineţi apăsat 
butonul aparatului. Pe ecran apare . După câteva secunde 
AL5500 se opreşte.  

 

6. Simboluri speciale  
DISPLAY SEMNIFICAŢIE ACŢIUNE 

 
Baterii 
descărcate 

Instalaţi baterii noi, alcaline, tip 
AA (MN1500, LR6) 1,5 V. Nu 
folosiţi acumulatori. 

 
Mesaj calibrare Trimiteţi aparatul pentru cali-

brare la ACE GmbH. 

 
Eroare senzor Trimiteţi aparatul la reparaţii. 

Înlocuirea senzorului nu este 
acoperită de garanţie şi pre-
supune suportarea costurilor. 

 
Modificarea produsului poate duce la schimbarea proceselor 
descrise mai sus. Acest lucru se poate întâmpla fără modifi-
carea manualului de utilizare şi nu este un motiv pentru recla-
maţii, returnarea produsului sau diminuarea preţului aparatu-
lui. Identificarea diferenţelor dintre manualul de utilizare şi 
manevrarea propriu-zisă a aparatului cade în responsabilitatea 
utilizatorilor, care este obligat să reacţioneze în mod adecvat.  

 

7. Cum obţineţi rezultate cât mai precise  
 Lăsaţi să treacă cca. 15 minute între ultima înghiţitură 

de alcool şi realizarea testului de alcoolemie. Nu 
mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în acest interval de timp.  

 Nu deschideţi carcasa aparatului. 
 Nu depozitaţi alcooltestul AL5500 într-un spaţiu rece, 

foarte cald, umed, cu mult praf sau prost aerisit.  
 Păstraţi alcooltestul AL5500 într-un loc care nu se află 

în raza de acţiune a copiilor. 
 După o perioadă mai lungă de depozitare a aparatului 

realizaţi trei teste „de pornire”, înainte de a realiza 
testul propriu-zis.  

 Evitaţi căderea pe jos a alcooltestului AL5500. 
 Înlocuiţi bateriile după ce sunt descărcate. Diminuarea 

capacităţii bateriilor duce la rezultate măsurători false. 
 Nu realizaţi teste în locuri zgomotoase (undele sonore 

distorsionează senzorul), în care există curenţi de aer 
sau în locuri prost aerisite.  

 Dacă obţineţi un rezultat de 1,00 (miime) sau mai mare 
senzorul are nevoie de o perioadă de repaus mai mare. 
În acest caz aşteptaţi cel puţin trei minute înainte de 
trece la următorul test.  

 

8. Eliminarea deşeurilor – Înlocuirea bateriilor  
Acest aparat funcţionează şi este livrat împreună cu două 
baterii alcaline AA. Aceste baterii nu pot fi reîncărcate. 
Încercarea de a reîncărca aceste baterii poate duce la daune 
materiale şi umane. De asemenea, aparatul nu poate 
funcţiona cu baterii reîncărcabile, căci acest lucru duce la 
defectarea testerului. Bateriile descărcate nu pot fi aruncate 
împreună cu gunoiul menajer. Bateriile uzate conţin substanţe 
dăunătoare care pot polua mediul înconjurător şi pot dăuna 
sănătăţii umane. Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile 
reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare 
din localitatea dumneavoastră. Vă respectaţi astfel obligaţiile 
legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! Nu 
aruncaţi decât bateriile uzate, iar în cazul bateriilor cu Li 
acoperiţi polii acestora.  

Dacă schimbaţi bateriile din aparat demontaţi capacul 
compartimentului baterii şi înlocuiţi bateriile uzate cu altele 
noi. Respectaţi polaritatea corectă: polul minus al bateriilor 
face contact cu arcurile din locașurile bateriilor. Glisaţi capacul 
compartimentului baterii de-a lungul carcasei până ce intră la 
locul său. Toate bateriile şi acumulatoarele se reciclează. În 
acest fel se recuperează materiale valoroase precum fier, zinc 
sau nichel. Reciclarea bateriilor este una dintre cele mai bune 
măsuri de protejare a mediului înconjurător. Vă mulţumim 
pentru cooperare! 

 

Simbolul pubelă cu roţi barată indică că: aruncarea produsului 
în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile de sub pubelă indică: 

Pb: bateria include plumb 
Cd: bateria include cadmiu 
Hg: bateria include mercur  
 
 

9. Calibrarea  
Pentru a menţine precizia alcooltestului AL5500 recomandăm 
calibrarea acestuia la fiecare jumătate de an. Această 
recomandare nu este obligatorie, dar precizia aparatului 
AL5500 scade continuu dacă nu este realizată operaţia de 
calibrare. Expediaţi alcooltestul AL5500 la adresa firmei 
menţionată pe factură/nota de livrare cu menţiunea „Alkomat 
Kalibrierservice“ (Serviciul Calibrare Alkomat). Recomandăm 
să trimiteţi acest produs sub formă de colet, astfel încât dacă 
coletul se pierde să poată fi găsit pe baza confirmării de 
primire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi ACE Handels- & Entwicklungs GmbH 
(Staufenstr. 1, Halle 14, D-83395 Freilassing, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv 
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introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă. 
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