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MANUAL DE UTILIZARE 

                    
ALCOOLTEST ACE AL-2600 

Cod produs 841928 
 
Responsabilitatea autorului: 
Toate informaţiile din acest manual au fost redactate cu cea mai mare atenţie pornind de la premisa corectitudinii lor. Cu toate 
acestea, autorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea de orice fel şi nici pentru consecinţele rezultate. Autorul nu îşi 
asumă responsabilitatea pentru costurile sau cheltuielile rezultate din utilizarea informaţiilor cuprinse în acest document. Toate 
informaţiile se află sub rezerva modificărilor fără o înştiinţare prealabilă.  
 
Scurtă descriere: 
ACE AL2600 este un alcooltest simplu şi uşor de utilizat. Este convenabil şi în acelaşi timp, simplu. Are un singur buton de 
comandă şi nu necesită muştiuc. 
 
Conţinutul coletului: 

 Alcooltest cu senzor semiconductor – ACE AL2600  2 baterii AA (1,5 V)  Manual de utilizare 
 
Introducere: 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea alcooltestului nostru ACE AL2600. Reţineţi că aparatul nu garantează o precizie absolută şi 
de aceea nu este adecvat pentru aplicaţii profesionale. Acest produs trebuie utilizat numai în conformitate cu instrucţiunile din 
acest manual de utilizare.  

 
 
Astfel veţi obţine un rezultat cât se poate de precis: 
a) Aşteptaţi cel puţin 15 minute după ultima înghiţitură de alcool. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în acest timp. 
b) Nu deschideţi carcasa. 
c) Nu ţineţi ACE AL2600 în locuri reci, calde, umede sau cu aerisire insuficientă. 
d) Nu lăsaţi ACE AL2600 la îndemâna copiilor. 
e) După o depozitare îndelungată, efectuaţi trei teste de rodaj înainte de testul de alcoolemie efectiv. 
f) Nu scăpaţi ACE AL2600. 
g) Înlocuiţi bateriile atunci când se declanşează alarma de baterii. Capacitatea diminuată a bateriilor duce la rezultate 

incorecte ale testelor. 
h) Nu efectuaţi teste în locuri zgomotoase (undele sonore afectează senzorul), expuse la curent sau cu aerisire insuficientă. 
i) După un rezultat de 1,00 la mie sau mai mult, senzorul are nevoie de o perioadă lungă de repaus. În astfel de cazuri 

aşteptaţi cel puţin trei minute înainte de testul următor. 
j) Nu efectuaţi teste în condiţii ambientale foarte reci, foarte calde sau neaerisite şi cu fum. 
k) Depozitaţi ACE AL2600 astfel încât să evitaţi penetrarea prafului sau lichidelor. 
 

Ecran 

Orificiu senzor pentru testul respiraţiei 

Buton de activare şi pornire 

Orificiu de ieşire (nu blocaţi 

în timpul testului respiraţiei!) 

Capacul  

compartimentului bateriilor 
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Informaţii despre legea bateriilor 
Aparatul la care se referă acest manual de instrucţiuni conţine în starea de livrare două baterii alcaline AA. Aceste baterii nu sunt 
reîncărcabile. O încercare de reîncărcare poate cauza daune materiale şi umane. De asemenea, acest aparat nu poate fi utilizat 
cu baterii reîncărcabile deoarece acest lucru poate deteriora aparatul. Bateriile epuizate nu trebuie aruncate laolaltă cu gunoiul 
menajer. Bateriile uzate pot conţine substanţe periculoase care pot dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii. Returnaţi 
bateriile / bateriile reîncărcabile uzate la magazin sau la un centru de colectare. Returnarea este gratuită şi obligatorie prin lege. 
Aruncaţi în containere numai bateriile epuizate şi aplicaţi bandă adezivă pe polii bateriilor cu litiu. Pentru a înlocui bateriile 
trebuie doar să trageţi afară capacul compartimentului bateriilor şi să înlocuiţi bateriile epuizate cu unele noi. Atenţie la 
polaritate: polii negativi ai bateriilor fac contact cu arcurile din compartimentul bateriilor. Glisaţi capacul compartimentului 
bateriilor pe carcasă până ce se fixează cu un clic. Toate bateriile şi bateriile reîncărcabile vor fi reciclate. Astfel se recuperează 
materii prime valoroase ca de ex. fierul, zincul şi nichelul. Reciclarea bateriilor este cea mai uşoară lecţie de protecţia mediului 
din lume. 

 

Semnificaţia simbolului pubelei: bateriile şi bateriile reîncărcabile nu trebuie 
aruncate laolaltă cu gunoiul menajer. Semnificaţia simbolurilor de sub pubele: 

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

 
Calibrarea: 
Pentru a menţine precizia lui ACE AL2600 vă recomandăm să îl calibraţi de două ori pe an. Calibrarea nu este obligatorie; cu 
toate acestea, în lipsa ei, precizia lui ACE AL2600 se va diminua constant.  
 
Pregătirea pentru testare: 
Instalaţi 2 baterii AA în compartimentul bateriilor. Trageţi afară cu grijă capacul compartimentului bateriilor de pe spatele 
aparatului şi introduceţi 2 baterii AA (alcaline, 1,5 V). Atenţie la polaritatea bateriilor în timp ce instalaţi (+/-).  
 
Efectuarea măsurătorii: 
1) Pentru a pune aparatul în funcţiune apăsaţi butonul de activare timp de 2 secunde. 
2) În timp ce aparatul se încălzeşte, începe o numărătoare inversă. 
3) Suflaţi constant timp de aprox. 4 secunde fără pauză, la o distanţă de aprox. 2 cm faţă de orificiul senzorului, până ce auziţi 2 

tonuri de alarmă. 
4) Veţi vedea un „0” care trece de la stânga la dreapta pe ecranul LC în timp ce mostra de aer respirat este analizată.  
5) La finalul analizei, concentraţia de alcool va fi afişată în miimi timp de aprox. 10 secunde; după aceea, aparatul se 

dezactivează automat.  
Important: dacă aţi mâncat, aţi băut alcool sau aţi fumat o ţigară, aşteptaţi cel puţin 20 minute înainte de a începe 
măsurătoarea. 
 
Afişaj Semnificaţie 

 
Atunci când vedeţi un „F” pe ecran, mostra de respiraţie nu a fost destul de puternică pentru măsurătoare. 
Activaţi încă o dată aparatul şi suflaţi destul de puternic şi de lung în senzor. 

 Atunci când vedeţi acest simbol pe ecran, bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi bateriile. 

 Aparatul trebuie calibrat. Duceţi aparatul la calibrat. 

 
Atunci când vedeţi un „E” pe ecran, senzorul are o problemă şi are nevoie de asistenţă tehnică. Contactaţi un 
specialist. 

 
Date tehnice: 
Indicare BAC: 0,00 ~ 0,40 % BAC (concentraţia de alcool în sânge) 

0,00 ~ 4,00 ‰ (setarea fixă de bază) 
0,00 ~ 2,00 mg/l 

 

Precizie: +/- 0,1 ‰ pentru 1,0 ‰ 
Timp de reacţie: în interval de 5 secunde 
Senzor: senzor semiconductor 
Alimentare: 2 baterii alcaline AA (1,5 V) 
Dimensiuni aparat: 40 mm x 103 mm x 18 mm 
Greutate: aprox. 87 g (inclusiv bateriile) 
Temperatură de funcţionare: 0 – 40 °C 
Temperatură de depozitare: 0 – 50 °C 
Afişaj:  ecran LC cu 2 cifre 
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