Veiligheid voor alles tijdens de feestdagen!
Nooit meer onderweg zonder je digitale ademtest
met LCD-scherm!
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Een digitale ademtest met LCD-scherm
Handig voor tijdens de eindejaarsfeesten
Zeer accurate alcoholtest
Jezelf, je geliefden en andere weggebruikers in veiligheid!
Voldoet aan de kwaliteitsnormen en is gecertificeerd CE + RoHS
Afmetingen: 10 x 3.7 x 1.7 cm (60 gram)
Werkt op batterijen (1.5V AAA x2 alkaline, niet inbegrepen): dus meermaals te gebruiken
Zeer gemakkelijk te gebruiken (je blaast aan de bovenzijde)
Korte analysetijd: < 5 seconden

INFORMATIE
Veiligheid voor alles! Niet alleen tijdens de feestdagen!

Sommige dingen zijn onmisbaar en moeten zelfs verplicht in onze auto aanwezig zijn:
fluohesje, gevarendriehoek, brandblusapparaat etc. Groupolitan raadt u ook aan om een
ademtest aan te schaffen. Superhandig voor tijdens de feestdagen, en vergroot
bovendien ieders veiligheid!

In Frankrijk moet vanaf 1 juli 2012 een alcoholtest (éthylotest) aanwezig zijn in het
voertuig. Dit geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Wat de in Frankrijk verdeelde en
aangeschafte exemplaren betreft, moeten die de vermelding NF bevatten. De in het
buitenland gekochte tests - waaronder Nederland en België - moeten aan bepaalde
normen voldoen. Deze ademtest voldoet aan de kwaliteitsnormen en is CE + RoHS
gecertificeerd!

Kleine herinnering : in Frankrijk en in België, is het wettelijk toegestane promillage 0,5g
alcohol per liter bloed ( of 0,25mg per liter geblazen lucht), wat ongeveer overeenkomt
met 2 glazen wijn – natuurlijk is het verschillend per individu (afhankelijk van gewicht,
leeftijd enz). Dit is de limiet, hierboven is het volledig illegaal om auto te rijden.

Breng uzelf, uw geliefden of andere bestuurders niet in gevaar. Neem uw voorzorgen als
u niet zeker bent van het alcoholgehalte in uw bloed. Test het dankzij deze ademtest.
Het aantal promille in uw bloed wordt met precisie weergeven op het digitale scherm.
Gedaan met onaangename verrassingen, gedaan met risico's nemen.
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Zeer accurate alcoholtest
Materiaal: kunststof
Afmetingen: 10 x 3.7 x 1.7 cm
Gewicht: 60 gram
Werkt op batterijen (1.5V AAA x2 alkaline, niet inbegrepen): dus meermaals te gebruiken
Gebruiksaanwijziging bijgeleverd
Geen mondstuk: je blaast bovenaan (zie afbeelding hieronder)
Korte analysetijd: < 5 seconden (10 seconden opwarmtijd als je hem aanzet, auto power
off na 35 secoden)
Compact met lus
Verschillende symbolen:
"caution"-symbolen: de alcoholconcentratie ligt tussen 0.02% en 0.05% alcohol in het
bloed of 0.1mg/l en 0.25mg/l alcohol in de adem. (! In Nederland mag je als beginnende
chauffeur 0.02% alcohol in je bloed hebben, als ervaren (+5j) is dat 0.05 promille)
"danger"-symbool als het alcoholgehalte groter is dan 0.05% promille.

