
Bruksanvisning for 

ALKOLÅS 720



ALKOLÅS ER MONTERT
Det er montert en alkolås i dette 
kjøretøyet. Det innebærer at du  
som bruker må gjøre deg kjent  
med denne bruksanvsningen før  
du starter kjøretøyet.

I nesten alle tilfeller starter alkolåsen 
automatisk når du setter deg inn i 

kjøretøyet. Hvis ikke, så følger du 
bruksanvisningen. Oppstart av 

enhet kan man gjøre ved å 
trykke på av/på bryter rett 

under displayet. (1)



Skulle du ha spørsmål,  
ring support 924 06 002

1. Start opp 
alkolåsen (hvis den 
ikke har startet  
automatisk)

1

BYTTE AV HÅNDENHET

Hvis du har fått en ny håndenhet,  
som er kalibrert og har hatt service,  
er det bare å følge de samme rutiner  
som tidligere. 

Husk og frakoble gammel håndenhet og sett 
inn ny. Det er enkelt ved at du følger ledningen 
fra håndenheten ned til der den er koblet på med 
en blå skrue/mutter. Skru av og bytt ut til ny  
håndenhet. Den gamle returneres i samme eske  
som den nye lå i (det er vedlagt en returlapp for porto). 
Eller følg retur regler som er bestemt fra bedriften.



2. Vent til du får beskjed om 
å sette inn munnstykke og 
«gi blåseprøve».

3. Munnstykket skal skli lett 
på plass uten å bruke makt, 
møter du motstand står 
munnstykket feil vei. Sporet i 
munnstykket skal stå klokken 
9 når du ser på skjermen.

Får du ikke blåst, så sjekk at 
munnstykket sitter riktig i.

Munstykke på
Blås

+22,8 ºC 08:12
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4. Fyll lungene godt med luft. Blås med ett moderat 
trykk i ca. 4 sekunder, til du hører et knepp. Ved riktig 
blåsemengde høres ett sammenhengene bip.

5. Sjekk i displayet at du er har  
fått godkjent blåseprøve. 

6. Alkolåsen slår seg av automatsisk etter blåsing.
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OK



ALKOLÅSBRUK OG SMITTEVERN 

Ettersom man ved alkotest benytter et personlig munnstykke  
og kun utånder, er det en svært liten teoretisk sannsynlighet  
for retrograd smitte, selv om munnstykket ikke har en  
tilbakeslags ventil. Vi anser at det er smittevernfaglig  
forsvarlig praksis.

•  Ved test må det kun foretas utblåsning  
 gjennom alkolåsen, ikke motsatt. 
•  Munnstykkene er pakket enkeltvis i  
 forseglet plastpose. 
•  Etter bruk skal munnstykker fjernes og  
 sikres mot gjenbruk av andre. 



RENGJØRING

Alkolåsen skal ikke rengjøres med antibac eller noe annet  
alkoholbasert rensemiddel, men kan tørkes av med våtserviett  
mellom bruk. Hvis antibac eller alkoholbaserte rensemidler har  
vært brukt i eller rundt munnstykkeinngang, kan disse trenge inn  
til sensoren, som da vil blokkere for start av kjøretøy. 

I de tilfeller det er «meget sterkt behov» for å rengjøre med antibac 
(alkohol) MÅ alkolåsen fjernes fra kupen under rengjøring. (Sett inn 
alkolåsen etter ca. 15 minutter slik at det ikke er spor igjen av  
alkohol i kupen. (se side 2 under «bytte av håndenhet)

Trenger du bistand, så kan du ringe  
SUPPORT på tlf. 924 06 002



alaas.no    Torget 5, 3256 Larvik    post@alaas.no
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