
 

Enkelhet 
Det skall vara enkelt och pålitligt att göra ett alkoholtest med tillförlitligt resultat. 
Med våra alkotester är det enkelt och pålitligt - blås upp ballongen, aktivera teströret, 
sätt i teströret i ballongen och pressa sakta ur luften, läs av resultatet. 
Tillförlitlighet 
Man måste kunna lita på sitt alkotest. Våra alkotester har en tillförlitlighet på ca 95 
procent. Detta gör våra alkotester UNIKA. 
Testerna är certifierade. 

Tillgänglighet 
Vitsen med engångs alkotest är att du alltid kan ha med dig 
ett test. I fickan, väskan, bilen eller hemmet. Blås och få resultatet. 

Certifikat 
NF EN ISO 9001, TüV Rheinland, Afnor Certification samt Applus nr: PR-0015/012 

Professionella användare 
Trafikpolisen i Holland, Frankrike och Italien 

 
 
I testet finns gelékristaller som reagerar om du har alkohol i utandningsluften. 
Denna kemiska reaktion är mycket tillförlitlig. NF certifieringen garanterar att testet 
har minst 95 % tillförlitlighet. Testet är giltigt 1 år från tillverkningsdag.  
 

 



 
 
Våra alkoholtester är mycket enkla att använda. 
 

 

1. Ta ur testet ur förpackningen 
2. Ta ur teströret från ballongens övre ficka 
3. Pressa ihop teströrets båda ändar mot varandra 
4. Blås upp ballongen maximalt 
5. Vänta ca 12 sek 
6. Sätt i teströret i ballongens rör i övre högra hörnet 
7. Pressa sakta ut luften som passerar teströret 

Kristallerna i röret färgas om alkohol finns i utandningsluften. Ändrar kristallerna färg 
och går över gränsen på linjen betyder det att du har för mycket alkohol i kroppen dvs 
KÖR EJ. 
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