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Introduktion

Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue® alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue® 
använder samma typ av mätteknik som polisen använder i sina alkomätare. Detta gör att 
du vet att du får ett riktigt mätresultat, som du kan lita på, vid ett utandningsprov. AlcoTrue®  
är lätt att använda och du får snabbt ett mätresultat. Läs igenom bruksanvisningen noga 
innan du börjar använda AlcoTrue® .

Ansvar

Med AlcoTrue®  kan du till exempel testa att du inte har alkohol i kroppen innan du 
sätter dig i bilen för att köra. 

Tänk på att, om du är det minsta osäker på om du har alkohol i kroppen, kör inte bil!! 

Resultatet från AlcoTrue®  skall vara korrekt om AlcoTrue® har använts och kalibrerats 
på ett korrekt sätt av auktoriserad personal. Opus Prodox AB tar dock inget som helst 
juridiskt ansvar för att, om du trots att du har använt AlcoTrue® och fått ett resultat under 
den lagliga gränsen, skulle ha en promillehalt i blodet som är olaglig.

Innan du använder AlcoTrue®

AlcoTrue® levereras med 3 batterier och 3 munstycken. 
Öppna batteriluckan och sätt i batterierna som på bilden. 
Sätt därefter tillbaka batteriluckan

Munstycket till AlcoTrue®  skall stoppas in i hålet längst 
upp på enheten som på bilden.

Använd endast de munstycken som levereras av Opus 
Prodox och dess återförsäljare. När du har gjort ett 
utandningsprov, byt alltid munstycke för att säkerställa 
korrekt resultat! 

Kör aldrig bil alkoholpåverkad!
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OBS! Om du behöver byta batterier, byt alltid alla 3 batterierna samtidigt för att 
säkerställa korrekt funktion.

Tänk på att…

Vänta •	 minst 20 minuter efter det att du har druckit alkohol innan du gör ett  
utandningsprov med AlcoTrue®. Detta för att säkerställa att du inte har någon alkohol 
i munnen och att all den alkohol som du har druckit har gått ut i blodet
Om du röker, vänta •	 minst 3 minuter efter det att du har rökt tills dess att du gör ett 
utandningsprov. Rök i utandningsluften kan ge ett felaktigt resultat och kan dessutom 
skada alkomätaren.
Om du använder AlcoTrue•	 ® och den visar att du har alkohol i kroppen men 
under gränsen för rattonykterhet, bör du ändå vänta med att köra bil tills 
AlcoTrue® visar att du ej längre har någon alkohol i kroppen.
AlcoTrue•	 ® skall kalibreras var 12:e månad för att säkerställa korrekt funktion. AlcoTrue® 
kommer att i god tid upplysa dig om när det är dags för kalibrering. Kalibrering skall 
ske av auktoriserad personal på av Safegruppen godkänt servicecenter
För att få bästa resultat bör utandningsprov ske i rumstemperatur. AlcoTrue•	 ® skall 
helst förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter innan utandningsprovet.
Endast de munstycken som levereras av Opus Prodox och dess återförsäljare får •	
användas

	
Användning

Utandningsprov

Sätt in ett munstycke i hålet på framsidan av AlcoTrue®.

Tryck på On/Off knappen (mittenknappen) tills dess att en ljudsignal 
hörs.

AlcoTrue® gör nu ett självtest och visar när det är dags för nästa 
kalibrering
När det står ”Klar för test - Blås tills ljudsignalen upphör”, tag ett 
djupt andetag och blås tills ljudsignalen upphör.
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AlcoTrue® analyserar nu resultatet och efter några sekunder (beror på alkoholhalten) 
presenteras resultatet i form av Promillehalt. Resultatet lagras i minnet. De senaste 20 
resultaten lagras. I Sverige är gränsen för rattonykterhet 0,20‰.

Genom att trycka på On/Off knappen och hålla ned den i 3 sekunder stängs AlcoTrue® 
av. AlcoTrue® stängs dessutom automatiskt av efter 2 minuter om du har lämnat den 
påslagen.

Visa resultat

Tryck på On/Off knappen tills dess att en ljudsignal hörs
När det står ”Klar för test -  Blås tills ljudsignalen upphör”, tryck på On/Off knappen.

Du har nu kommit till Huvudmenyn
Tryck på piltangenten till ”Resultat”.
Tryck på OK.
Nu visas det senaste resultatet.

Du kan nu med piltangenterna se de senaste 20 resultaten
Tryck på On/Off knappen och du är tillbaka i huvudmenyn

Upp-pil

On/off-knapp

Ned-pil
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	Stänga av

Du kan alltid stänga av AlcoTrue® genom att hålla ned On/Off 
knappen i 3 sekunder. 
På displayen visas nedräkning till dess att AlcoTrue® stängs av.

AlcoTrue® stängs dessutom automatiskt av efter 2 minuter om du 
har lämnat den påslagen.

Vill du ha mer information om alkomätare eller alkohol och 
bilkörning gå in på www.rattnykterhet.se. 

Inställningar

Tryck på On/Off knappen tills dess att en ljudsignal hörs
När det står ”Klar för test -  Blås tills ljudsignalen upphör”, tryck på On/Off knappen.

Du har nu kommit till Huvudmenyn
Tryck på piltangenten till ”Inställningar”
Tryck på OK.

Språk

Tryck på piltangenten till ”Språk”
Tryck på OK
Tryck på piltangenten till önskat språk
Tryck på OK
Du har nu valt språk. Det går att välja svenska, engelska eller tyska.
 
Ljusstyrka

Tryck på piltangenten till ”Ljusstyrka”
Tryck på OK
Tryck på piltangenterna till önskad ljusstyrka på displayen
Tryck på OK
Du har nu valt ljusstyrka
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Tid

Tryck på piltangenten till ”Tid”
Tryck på OK
Tryck på piltangenterna för att ställa in timme
Tryck på OK
Tryck på piltangenterna för att ställa in minut
Tryck på OK
Du har nu ställt tiden. Den visas uppe i högra hörnet på displayen.

Ljudsignal

Tryck på piltangenten till ”Ljudsignal”
Tryck på OK
Tryck på piltangenterna för att välja på eller av
Tryck på OK
Du har nu ställt in ljudsignalen som bland annat används för att indikera hur länge du 
skall blåsa vid utandningsprovet.

OBS! Har du stängt av ljudsignalen, skall du blåsa tills ett klick hörs i AlcoTrue® när du 
gör ett utandningsprov.

Symboler på displayen

Batterisymbol 

Längst upp till vänster på displayen visar en symbol hur mycket som finns kvar av 
batterikapaciteten.

4 gröna streck: 100%
3 gröna streck: 75%
2 gröna streck: 50%
1 gult streck: 25%
Röd symbol: <25% (dags att byta batteri)

OBS! Byt alltid alla 3 batterierna samtidigt för att säkerställa korrekt funktion.
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Temperatursymbol 

Symbolen anger om AlcoTrue® är för varm eller för kall att användas och visas endast 
då.

Röd temperatursymbol: Temperatur >50 °C
AlcoTrue® måste kylas ned, helst till rumstemperatur innan användning. Den fungerar 
dock i temperaturer upp till 50 °C.

Blå temperatursymbol: Temperatur <-5 °C
AlcoTrue® måste värmas upp, helst till rumstemperatur innan användning. Den fungerar 
dock i temperaturer ned till -5 °C.

Felmeddelanden

Felmeddelande Åtgärd

Fel! 
Fel vid självtest 
Kontakta service!

Du måste då lämna in AlcoTrue® för 
reparation. Längst bak i bruksanvisnin-
gen står vart du skall vända dig.

Kontakta service för kalibrering Du måste då lämna in AlcoTrue® för 
kalibrering. Längst bak i bruksanvisnin-
gen står vart du skall vända dig.

Kalibrering utgången Du måste nu lämna in AlcoTrue® för 
kalibrering omgående. Längst bak i 
bruksanvisningen står vart du skall 
vända dig. AlcoTrue® fungerar fort-
farande efter en fördröjning på 10 
sekunder. Testresultaten är dock inte 
tillförlitliga!

Ej kalibrerad och/eller
Felaktig temperatur

Resultat visas men ej tillförlitligt pga 
att enheten ej är kalibrerad eller att 
temperaturen är fel.

Felaktigt utandningsprov
Försök igen

Gör om utandningsprovet. Du har inte 
blåst tillräckligt länge för att kunna få 
fram ett korrekt resultat.
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Varning!
Temperatur för hög
Kyld ned alkomätaren

Du måste kyla ned AlcoTrue®, helst till 
rumstemperatur.

Varning!
Temperatur för låg
Värm upp alkomätaren

Du måste värma upp AlcoTrue® C, 
helst till rumstemperatur.

Låg batterinivå
Alkomätaren stängs av
OBS! Byt alla 3 batterierna samtidigt för att 
säkerställa korrekt funktion

Du måste byta batteri. AlcoTrue® 

stängs av automatiskt.

.

Kalibrering och service

AlcoTrue® måste kalibreras var 12:e månad för att säkerställa korrekta mätresultat. 
AlcoTrue® upplyser dig automatiskt om när det är dags för kalibrering. 

Gå då in på www.triplog.se för mer information om kalibrering. 

Skulle det bli något fel på din AlcoTrue® så kan du också kontakta Opus Prodox.

Tillbehör och reservdelar

Munstycken: Förpackning med 25 st 
Förpackning med 250 st

Bränslecell: Bränslecellen, dvs den sensor som mäter alkoholhalten, 
måste normalt bytas var 24:e månad för att man skall vara 
säker på korrekta mätresultat. Vi byter bränslecellen vid 
behov i samband med kalibrering

.

Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal

www.triplog.se


