FJERN RØRET
"Pass to print"

VIGTIG INFORMATION INDEN TESTEN BRUGES
Vent mindst 10 minutter med at puste efter indtagelse af alkohol eller andre stoffer
(mundskyl, medicin...).

VIGTIG INFORMATION OM TESTEN
• Anvendelsestemperatur: mellem 10°C og 40°C
• Opbevaringstemperatur: mellem -20°C og 70°C
• Opbevares utilgængeligt for børn og dyr
• Må ikke indtages.
• Ved indtagelse ring 112
• Advarsel: skrøbelig (glasrør)
• Undgå kontakt med tøj
• Pres ikke luften ud af ballonen mod andre mennesker
• Skyl med rigeligt vand, hvis du får indholdet på huden eller i øjnene
• Dette er et engangsprodukt; må kun bruges én gang uanset resultaterne
• Bortskaf produktet, når det er brugt
• Bortskaffes som normalt husholdningsaffald (indeholder kemiske stoffer)
• Kontroller, at udløbsdatoen er gyldig før brug
• Resultaterne af denne test kan ikke bruges som bevis mod offentlige tests
• Beslutningen chaufføren tager på baggrund af denne test, er på hans/hendes eget ansvar
• Risikoen for en ulykke er mindst 3 gange så høj med en alkoholpromille på 0,5
• Produktets producent eller distributør kan ikke drages til ansvar for uagtsom brug af produktet

DETTE ER EN ENGAGNGSTEST OG MÅ KUN BRUGES EN GANG,
UANSET RESULTATET!
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røret i ballonen

Afhængig af farven på den
runde etiket på ballonen,
hold røret I hånden
i følgende tid:
Hvid etiket: 1min
Rød etiket : 3min

AFLÆS RESULTATET AF TESTEN:
• RØD FARVE: Du er over promillegrænsen på 0,5 promille.
Det svarer til 0,25 mg alkohol pr. liter luft. eller 0,5 g alkohol pr. liter blod.
• INGEN FARVE: Du har under 0,5 promille. Vent
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nogle minutter og kig igen

Caractéristiques certifiées selon la Norme

NFX 20-702:2014
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ÅBN DIN HÅND STRAKS OG TJEK FARVEN PÅ KRYSTALLERNE!

Dansk distributør • Testdig ApS
2950 Vedbaek
info@testdig.info
Danmark
www.testdig.info
. Aptitude à l’usage
. Qualités métrologiques

Det maksimale blodalkoholniveau indtræffer ca. 45 min. til 60 min. efter indtagelse
af sidste genstand.

Bemærk: Krystallerne kan blive røde flere minutter efter at testen er taget.
BP23 – 34150 GIGNAC - FRANCE

www.contralco.com - info@contralco.com
Produit fabriqué en France
Brevet et marque déposés

Det betyder, at din promille ikke er 0. DET ANBEFALES IKKE AT KØRE!

81 60 22

