
Odpowiedzialność autorów:
Zawarte tu informacje zostały przygotowane sumiennie i dokładnie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie i wyni-
kające z niego konsekwencje. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za wszelkie koszty i wydatki za szkody wynikające z wykorzystania 
informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zmiany do niżej 
podanych informacji mogą zostać wprowadzone bez powiadomienia. 
 
Wstęp:
Dziękujemy za zakup naszego alkomatu ACE DA-5000. Urządzenie 
dostarcza wyniki testów klasy dokładności ACE II. Oznacza to toleran-
cje pomiary +/- 0,10‰ (Promile = ustawienie podstawowe w UE) dla 
wartości referencyjnej 0,50 promila. Urządzenie może być używane 
jedynie zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

Uwagi do jednostek miary dla poszczególnych krajów: 
Klienci z Wielkiej Brytanii otrzymują alkomat z ustawieniami podsta-
wowymi mg/L, klienci ze Stanów Zjednoczonych z ustawieniami pod-
stawowymi % BAC. W razie potrzeby proszę zapoznać się z aktualnymi 
krajowymi limitami alkoholowymi, które są dostępne na przykład na 
stronach Ministerstwa Transportu lub klubów samochodowych. 
 
Krótki opis:
ACE DA-5000 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do pomiaru alko-
holu z czujnikiem półprzewodnikowym, który mierzy stężenie alkoholu 
w oddechu oraz stężenie alkoholu we krwi. Wyniki pomiarów są poda-
wane, jako 3-cyfry z 2 miejscami po przecinku i można je interpreto-
wać, 1: 1 (np. wyświetlacz pokazuje wartość 0, 36 = 0, 36 promila).
 
Zawartość przesyłki: 
 1 Alkomat ACE DA-5000 z czujnikiem półprzewodnikowym
 2 Baterie AA (1, 5 V, alkaiczne), zawarte w urządzeniu 
 6 Ustników 
 1 Miękki futerał 
 1 Skrócona instrukcja obsługi (Niemiecki i angielski) 
 1 Instrukcja obsługi 

Opis każdej części składowej:

Aby uzyskać najbardziej dokładne wyniki:
A) Po ostatnim łyku alkoholu należy odczekać przynajmniej 15 minut 
do rozpoczęcia badania alkomatem. W tym czasie nie należy jeść, pić 
ani palić.
B) Nie otwierać obudowy.
C) Nie przechowywać alkomatu w chłodnym gorącym lub wilgotnym 
lub źle wentylowanym pomieszczeniu.
D) Alkomat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
E) Po dłuższym przechowywaniu, przeprowadź „test próbny” przed 
właściwym badaniem alkomatem.
F) Nie upuszczaj alkomatu.
G) Wymień baterie, gdy jej wydajność jest słaba. Zmniejszona wyda-
jność baterii prowadzi do nieprawidłowych wyników badań.
H) Nie należy stosować alkomatu w hałaśliwych (fale dźwiękowe 
kolidują z czujnikiem), przewiewnych lub słabo wentylowanych 
pomieszczeniach.
I) Po wyniku testu o wartosci 1,00 promila lub wyższym, czujnik wy-
maga dłuższego czasu regeneracji. W tym przypadku należy odczekać 
przynajmniej trzy minuty do następnego testu.
J) Nie należy przeprowadzać testów w bardzo chłodnych, bardzo 
gorących lub natlenionych lub zadymionych warunkach.
K) Należy zabezpieczyć alkomat przed zanieczyszczeniem kurzem lub 
cieczami.
L) Nie należy dmuchać za mocno w urządzenie, gdyż może to uszkod-
zić czujnik (zwłaszcza, jeżeli wdmuchamy dużo śliny do urządzenia). 
 
Przygotowanie do testu:
1. Umieść dwie dołączone baterie AA (alkaliczne, 1, 5V) w komorze 
baterii. W tym celu należy przesunąć pokrywę baterii znajdującą się z 
tyłu urządzenia i pamiętać podczas wkładania baterii o biegunowości 
(+/-).
2. Włóż ustnik w boczny otwór do mocowania ustnika. Upewnij się, 
że ustnik jest dobrze osadzony. Dla każdej testowanej osoby użyj 
nowego ustnika. 
 
Procedura testowa:
1. Naciśnij przycisk „start” na przodzie alkomatu, urządzenie wye-
mituje sygnał dźwiękowy 1x i wyswietli liczbę wszystkich uprzednio 
zrealizowanych testów. Następnie rozpoczyna się odliczanie.
2. Proszę poczekać na odliczanie na wyświetlaczu, urządzenie rozgrze-
wa się.
3. Na końcu odliczania pojawia się „0” na wyswietlaczu i urządzenie 
pika dwa razy. Kiedy pojawi się „0” na wyświetlaczu i światło gotowosci 
LED w lampie miga ( „Ready”), rozpocznij dmuchanie w uprzednio 
zamontowanym ustnik do (dmuchaj powoli i bez przerwy, podobnie 
jakbys gwizdał). Urządzenie emituje ciągły sygnał dźwiękowy podczas 
próby oddechu.
4. Po usłyszeniu podwójnego piknięcia, test jest zakończony. Jeżeli 
próba oddechu została przerwana lub była za słaba pojawi się na 
wyswietalczu komunikat „Flo”. W tym przypadku należy powtórzyć test 
i ponownie nacisnąć przycisk „start”.
5. Po udanej próbie oddechu, urządzenie oblicza wynik pomiaru, 
a następnie wyświetla je w 3 cyfrach (z dwoma miejscami po prze-
cinku) przez 10 sekund w promilach (= ustawienie domyslne UE) na 
wyświetlaczu. Jeśli zmierzona wartość jest większa od 0,5 promila (lub 
w jednostce pomiarowej ustawionej około 0,25 mg / l, lub około 0,05% 
BAC) włączy się na około 10 sekund, sygnał alarmowy.

Wskazówka: Urządzenie wyłącza się automatycznie po około 15 
sekundach na wyświetlaczu wyniku pomiaru lub, jeśli nie jest używany 
po 10 sekundach - dodatkowo usłyszysz piknięcie a na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat „Out”. Dla nowego badania należy nacisnąć 
przycisk „start”.

ACE Instruments zaleca:
 Dla każdej testowanej osoby użyj nowego ustnika! ACE Instruments 

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikające z 
używania jednego ustnika przez więcej osób i do większej ilości testów.
 Zawsze należy stosować higieniczne i indywidualnie pakowane ust-

niki ACE. Alkomat podczas każdego testu wchodzi w kontakt z ludzkimi 
wydzielinami (pot, ślina, krew).

 Należy używać rękawiczek przy zdejmowaniu ustnika z urządzenia, 
zwłaszcza, jeżeli obce osoby wykonywały badanie. ACE Technik (www.
ace-technik.de) posiada w swoim asortymencie odpowiednie do tego 
rękawiczki. 

Ważne wskazówki:
Jeżeli cos Państwo jedli, pili alkohol lub palili papierosa, muszą 
Państwo odczekać przynajmniej 15 minut zanim przystąpią Państwo 
do pomiaru. Ten alkomat jest wysokiej jakości i czułym urządzeniem 
pomiarowym. Aby zachować dokładność czujnika półprzewodniko-
wego, urządzenie należy stosować regularnie. Jeśli urządzenie nie jest 
używane przez dłuższy okres czasu, czujnik może wyschnąć. Zalecamy 
używanie alkomatu przynajmniej 2 razy w miesiącu (również
jeżeli nie pili Państwo alkoholu).

Przy wartościach pomiaru poniżej 0,050‰ (LUB 0,005% BAC LUB 
0,025 mg / l - w zależności od ustawienia) wynik testu jest jako 0,00 (‰ 
lub mg /L, LUB % BAC - w zależności od ustawienia) pokazywany.
To dlatego, że przy niskim poziomie alkoholu inne substancje mogą 
być obecne w wydychanym powietrzu, które wpływają na wynik próbki 
oddechu.

Tylko używanie oryginalnych ustników ACE ...
- zapewnia dokładność wyników pomiarów 
- zapewnia 100% higienicznego bezpieczeństwa
- zapewni Państwu pełną gwarancje
 
ACE Instruments ostrzega: Nawet, jeśli urządzenie wskazuje na „be-
zpieczny” poziom alkoholizacji, nie jest to zezwolenie na prowadzenie 
samochodu po wpływem alkoholu lub na inne czynności, które nie 
powinny być wykonywane pod wpływem alkoholu.

Kalibrowanie:
ACE zaleca kalibracja czujnika zintegrowanego z urządzeniem raz na 
6 miesięcy lub po 200 próbach (w zależności, co nastąpi wcześniej). 
Kalibracja nie musi koniecznie być wykonane, ale dokładność wbudo-
wanego czujnika maleje stale bez kalibracji. Mogą państwo odesłać 
urządzenie do kalibracji pod podany na stronie www.ace-instruments.
net adres serwisu. Zalecamy wysłanie paczki, tak, aby miała możliwość 
śledzenia dostawy lub żądania dochodzenia w razie potrzeby.
Zmiany w produkcie mogą wpłynąć na zmiany w opisanych pro-
cedurach. Można to być zrobione bez uprzedzenia i dostosowanie 
instrukcji nie jest powodem do reklamacji, zwrotu lub obniżenia ceny. 
Jest to odpowiedzialność użytkownika, aby rozpoznać rozbieżności w 
rzeczywistym działaniu alkomatu i odpowiednio zareagować.
 
Wskazówki do baterii:
Urządzenie, którego niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zawiera 2 
baterie alkaliczne AA w dostawie. Baterie te nie są przeznaczone do 
ponownego ładowania. Próba ponwnego ładowania może prowadzić 
do uszkodzeń i urazów. Również zastosowanie akumulatorów w 
urządzeniu nie jest wskazane, ponieważ mogą spowodować uszko-

Ostrzeżenia:

Komunikat „Flo” oznacza, że alkomat ACE 
DA-5000 nie otrzymał wystarczającej ilosci 
powietrza wydychanego do analizy. Proszę 
rozpocząć nowy test i dmuchać w ustnik przez 
5 sekund bez przerwy (wystarczy równomier-
nie dmuchać w ustnik).

Po ponad 200 przeprowadzonych testach, 
alkomat ACE DA-5000 po 15 sekundach od ro-
zpoczęcia będzie pokazywał komunikat „CAL” i 
następnie rozgrzeje czujnik do testu. „CAL” oz-
nacza, że urządzenie wymaga kalibracji. Mogą 
państwo odesłać urządzenie do kalibracji pod 
podany na stronie www.ace-instruments.net 
adres serwisu.

Oznaczenie „bAt” wskazuje na zużyte baterie 
które należy wymienić na 2 nowe.

Urządzenie wyłącza się (poprzez nacisnięcie 
przycisku „start” przez 4 sekundy lub automa-
tycznie po ok. 10 sekundach, gdy urządzenie 
nie jest używane).

 Hg: Bateria zawiera rtęć
 Cd: Baterie zawierają kadm
 Pb: Baterie zawierają ołów

dzenie urządzenia. Jeżeli baterie są puste, nie mogą być wyrzucane 
do śmieci. Stare baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które 
mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Proszę oddać baterie 
w sklepie lub gminnym centrum recyklingu. Zwrot jest bezpłatny i 
obowiązkowy według prawa. Proszę wyrzucać baterie tylko do odpow-
iednich pojemników a przy bateriach litowych należy zakleić bieguny. 
 
Wymiana baterii:
Pociągnąć pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia w dół i wymienić 
stare baterie na dwie nowe. Należy zwrócić uwagę na polaryzcję 
(+/- bieguny). Negatywne bieguny baterii muszą być w kontakcie ze 
sprężynami w komorze baterii. Następnie przesuń pokrywę baterii na 
obudowie i dociśnij ją.
Recykling baterii jest najłatwiejszą praktyką ochrony środowiska 
na świecie. Pojemniki na śmieci oznacza, że przedstawione poniżej 
stare baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane do śmieci 
„domowych”. Mogą być poddane recyklingowi, podczas gdy cenne 
surowce, takie jak żelazo, cynk i nikiel mogą być odzyskane.
Skróty na śmietnikach oznaczają:

Dane techniczne*:

Czujnik

Dokładność 

 
 
 

Określanie stężenia 
alkoholu we krwi 
(stężenie alkoholu 
we krwi) 

Czas rozgrzewania się

Wymiary urządzenia
 

Waga

Zaopatrzenia w energię

Temperatura robocza

Temperatura składowania

Kalibrowanie

czujnik półprzewodnikowy

+/- 0,10‰ przy 0,50‰ w temperaturze 
25°C (Promile = ustawienia domyślne)
LUB +/- 0,01% przy 0,05% BAC 
(% BAC = USA) i 25°C
LUB +/- 0,05 mg/L przy 0,25 mg/L
(mg/L = Wielka Brytania) i 25°C 

0.000 do 4.000 promili
(Promile = ustawienia domyślne)
LUB 0,000 - 0,400% BAC
(Urządzenie pomiarowe dla USA)
LUB 0,000 - 2,000 mg/L
(Urządzenie pomiarowe dla WB)

20 sekund (przy 0,5 promila, przy wyższych 
wartościach promili czujnik potrzebuje 
więcej czasu na zmierzenie zawartości alko-
holu zawartej w wydychanym powietrzu)

116 x 60 x 28 mm 
(wysokość x szerokość x głębokość)

107g (razem z bateriami)

2 sztuki 1,5V baterie alkaliczne AA

5°C do 40°C

0°C do 50°C

Kalibrowanie = Co około 6 miesięcy lub po 
200 Testach (w zależności co nastąpi 
wcześniej). Mogą Państwo odesłać urządze-
nie do kalibracji pod podany na stronie 
www.ace-instruments.net adres serwisu.

*Dane dotyczące usprawnień funkcjonalnych mogą zostać 
zmienione (bez uprzedzenia).

Gwarancja i odpowiedzialność:

GWARANCJA 

ACE Handels und Entwicklung GmbH (ACE Instruments) przejmuje w 
odniesieniu do produktu, którego dotyczy ta gwarancja i oswiadczenie 
odpowiedzialności - zawarte we wszystkich wersjach i modelach - gwa-
rancję na dwa lata od daty zakupu na materiały i robociznę; gwarancja 
jednego roku na czujnik. Niniejsza gwarancja obejmuje elektronikę 

ACE DA-5000 Alkomat 
Instrukcja obsługi

www.ace-instruments.net

1. Ustnik i otwór na ustnik 
2. Przycisk „start”
3. Światło gotowości 
4. Ostrzeżennia
5. Cyfrowy wyświetlacz LED (3 cyfry, w tym 2 miejsca po przecinku) 
6. Pokrywa baterii  
7. Wylot powietrza (nie zasłaniać) 



i obudowę związaną z czujnikiem bez elementów pomiarowych. 
Gwarancja nie obejmuje komponentów, które przez skuteczność są 
nieuchronnie niszczone (np. zabezpieczenia). Gwarancja jest ważna 
od dnia doręczenia lub od daty pierwszego użycia (obowiązuje krótszy 
termin), jeśli nie zaznaczono inaczej w literaturze towarzyszącej ACE 
Instruments.

Nadużycie:
TO URZĄDZENIE POWINNO BYC UŻYWANE WEDŁUG POWYRZSZYCH 
INSTRUKCJI I JEGO TECHNOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA NIE POWINNY 
BYĆ ZMIENIANE. WSZELKIE MODYFIKACJE TEGO URZĄDZENIA ŁĄCZĄ 
SIĘ Z RYZYKIEM USZKODZEŃ CIAŁA OSOBISTEGO LUB INNYCH OSÓB 
ORAZ / LUB USZKODZENIEM URZĄDZENIA. ACE INSTRUMENTS NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZKODZENIA / SZKODY WYNIKA-
JĄCE Z NADUŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA.

ACE INSTRUMENTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY 
WYNIKAJĄCE Z NIEAUTORYZOWANYCH MODYFIKACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ 
PROCESÓW LUB INNYCH INDYWIDUALNYCH DZIAŁAŃ NA TYM 
URZĄDZENIU. URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU 
KOMERCYJNEGO.

Gwarancja i Ograniczenie odpowiedzialności:

1. OGRANICZENIA PRODUKTU:
ACE Instruments wyklucza przyjęcie jakiejkolwiek innej domniemanej 
gwarancji, w tym przydatności handlowej lub przydatności do określo-
nego celu. Gwarancja nie ma zastosowania przy kalibracji. Po wymia-
nie czujnika, kalibracja jest konieczna. Jeżeli wymiana czujnika i / lub 
kalibracja są wymagane dla urządzenia, użytkownik może otrzymać
Szacunkową wycenę. Jeżeli użytkownik odrzuca szacunkową wycenę, 
ACE Instruments odsyła produkt bez naprawy / bez kalibracji, a 
produkt jest odpowiednio oznakowany. Jeśli produkt nie spełnia wa-
runków gwarancji, roszczenia kupującego i obowiązki ACE Instruments 
są ściśle ograniczone według uznania ACE Instruments do wymiany 
lub naprawy towaru lub zwrot pieniędzy za wadliwy towar.

2. OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA:
ACE Instruments nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe szkody, 
szkody przypadkowe lub wtórne
takie jak, między innymi, utratę zysków i strat użytkowania, wynikająca 
z sprzedaży, produkcji lub wykorzystania produktów sprzedawanych 
pod tym zrzeczenie się, niezależnie od tego, czy te roszczenia wynikają 
z umowy, zaniedbania lub innych czynów karygodnych.

Produkt, do którego ta gwarancja i oswiadczenie odpowiedzialnosci są 
dołączone, bez względu, w której wersji i modelu, nie może być używa-
ny do zapewnienia zdolnosci do prowadzenia pojazdu lub wykonywa-
nia czynnosci, które pod wpływem alkoholu mogą być niebezpieczne i 
powodować uszkodzenia ciała.

Po starannym rozważeniu wszystkich produktów po otrzymaniu pod 
kątem uszkodzeń, odpowiednie dla danego zastosowania kalibracji 
nabywcy i planowanego zastosowania, naprawy i konserwacji zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w literaturze produktu dostarczanego przez 
ACE Instruments podlegają warunkom niniejszej gwarancji. Naprawy 
lub konserwacji przez niewykwalifikowany personel oraz stosowanie 
niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych lub części zamien-
nych powoduje utratę gwarancji.

Podobnie jak w przypadku każdego innego skomplikowanego 
urządzenia, jest to podstawa gwarancji od ACE Instruments jest 
obowiązkowym wymogiem, aby wszyscy użytkownicy tych produktów 
zapoznali się z wykorzystaniem możliwości i ograniczeń produktu 
opisanych w odpowiedniej literaturze. 

3. OGRANICZENIA CONSALTINGOWE:
Nabywca potwierdza, że zapoznał się z zamierzonym zastosowaniem i 
przydatnością zakupionego towaru na dowolny cel na swoją wyłączną 
odpowiedzialność. Strony wyraźnie uzgodniły, że wszelkie porady 
techniczne lub inne były dostarczone przez ACE Instruments w zakre-
sie wykorzystywania towarów lub usług bezpłatnie i na ryzyko kupu-
jącego. Dlatego ACE Instruments nie przyjmuje żadnych zobowiązań 
lub odpowiedzialności za udzielone porady lub wyniki.

ACE Handels und Entwicklungs GmbH
Staufenstraße 1 / Hallen 8 - 14

D-83395 Freilassing
Deutschland/Germany

Tel: +49(0)8654 / 77 953-31
Fax: +49(0)8654 / 77 99 694
info@ace-instruments.net
www.ace-instruments.net


