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Alcoholtester kaart
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15 minuten na de laatste alcoholconsumptie 
gebruiken. Direct vóór de toepassing niet 
roken, niet eten.

PRESS
Beide kappen met een beetje druk naar het 
midden duwen (zie markering). 
De beschermende folies moeten aan beide 
zijden doorgeprikt worden.
BLOW
Diep ademhalen en 2 x 10 seconden in het 
mondstuk blazen. Zonder veel druk.
READ

Testresultaat na twee minuten aan de schaal 
aflezen.
De alcoholtester dient vóór het rijden 
gebruikt te worden | dient buiten het bereik 
van kinderen gehouden te worden | 
mag slechts één keer gebruikt worden | mag 
alleen volgens de gebruiksaanwijzing 
gebruikt worden | 
dient bij min. -25 tot max. +40 °C gebruikt te 
worden | dient veilig en droog bewaard te 
worden | dient tegen direct 
zonlicht beschermd te worden | mag bij 
beschadiging (glasbreuk etc.) niet gebruikt 
worden. LET OP: Als de kristallen 
verkleurd zijn verkeert de testpersoon onder 
invloed van alcohol en mag deze niet meer 
zelf rijden. Het testresultaat 
kan slechts als oriëntatie voor de gebruiker 
gebruikt worden | is geen wettelijk bewijs. De 
testpersoon is voor zijn / 
haar handelingen en beslissingen na de 
alcoholtest zelf verantwoordelijk. Deze vallen 
niet onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant of van 
de verkoper van de alcoholtester.

Promotional Care, Postbus 10,
7500 AA, Enschede, The Netherlands
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EN

Use 15 minutes after your last drink. No 
smoking or eating immediately before use.

PRESS
Press lids on both ends of the device 
simultaneously towards the centre (see 
labelling).
The protective foil must be pierced on both 
sides.
BLOW
Take a deep breath and blow into the 
mouthpiece for 2 x 10 seconds. Not much 
pressure is needed.
READ

Read off the test result after two minutes 
from the scale.
The breathalyser should be used before 
driving | be kept out of reach of children | be 
used once only |only be used 
according to instructions | be used only 
between -25 and +40 °C | be stored safely 
and kept dry | be protected from 
direct sunlight | not be used if damaged 
(glass broken etc.) CAUTION: If the white 
crystals are discoloured, the user is 
under the influence of alcohol and should 
not drive. The test result can only be used as 
guidance by the user | is no 
legal evidence The user is solely responsible 
for actions or decisions after using the 
breathalyser. The manufacturer 
or merchant of the breathalyser are not 
liable.

Promotional Care, Postbus 10,
7500 AA, Enschede, The Netherlands

DE

15 Minuten nach dem letzten Alkoholverze-
hr verwenden. 
Unmittelbar vor der Anwendung nicht 
rauchen, nicht essen.

PRESS
Beide Kappen mit etwas Druck zur Mitte 
drücken (siehe Markierung).
Die Schutzfolien müssen auf beiden Seiten 
durchstochen werden.
BLOW
Tief Luft holen und 2x10 Sekunden in das 
Mundstück pusten. Ohne viel Druck.
READ

Testergebnis nach zwei Minuten an der 
Skala ablesen.

Der Alkoholtester sollte vor Fahrtantritt 
verwendet werden |von Kindern ferngehal-
ten werden | nur einmal verwendet
Werden | nur nach Gebrauchsanweisung 
verwendet werden | bei min. -25 bis max. 
+40 °C verwendet werden | sicher 
und trocken Aufbewahrt werden *vor 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt 
werden | bei Beschädigung
(Glasbruch etc.)
nicht benutzt werden ACHTUNG: Haben 
sich die Kristalle verfärbt, so steht die 
Testperson unter Alkoholeinfluss und sollte 
nicht mehr selbst fahren. Das Testergebnis 
kann nur als Orientierung für den Benutzer 
verwendet werden | ist kein 
rechtlicher Nachweis Die Testperson ist für 
Ihre Handlungen und Entscheidungen nach 
dem Alkoholtest selbst 
verantwortlich. Diese liegen nicht in der 
Verantwortung des Herstellers oder 
Händlers des Alkoholtesters.

Promotional Care, Postbus 10,
7500 AA, Enschede, The Netherlands
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15 minuten na de laatste alcoholconsumptie 
gebruiken. Direct vóór de toepassing niet 
roken, niet eten.

PRESS
Beide kappen met een beetje druk naar het 
midden duwen (zie markering). 
De beschermende folies moeten aan beide 
zijden doorgeprikt worden.
BLOW
Diep ademhalen en 2 x 10 seconden in het 
mondstuk blazen. Zonder veel druk.
READ

Testresultaat na twee minuten aan de schaal 
aflezen.
De alcoholtester dient vóór het rijden 
gebruikt te worden | dient buiten het bereik 
van kinderen gehouden te worden | 
mag slechts één keer gebruikt worden | mag 
alleen volgens de gebruiksaanwijzing 
gebruikt worden | 
dient bij min. -25 tot max. +40 °C gebruikt te 
worden | dient veilig en droog bewaard te 
worden | dient tegen direct 
zonlicht beschermd te worden | mag bij 
beschadiging (glasbreuk etc.) niet gebruikt 
worden. LET OP: Als de kristallen 
verkleurd zijn verkeert de testpersoon onder 
invloed van alcohol en mag deze niet meer 
zelf rijden. Het testresultaat 
kan slechts als oriëntatie voor de gebruiker 
gebruikt worden | is geen wettelijk bewijs. De 
testpersoon is voor zijn / 
haar handelingen en beslissingen na de 
alcoholtest zelf verantwoordelijk. Deze vallen 
niet onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant of van 
de verkoper van de alcoholtester.

Promotional Care, Postbus 10,
7500 AA, Enschede, The Netherlands


