D-645-2014

Klar, dersom du er det.
Dräger Interlock® 7000.
Informasjon for brukeren

D-99855-2013

Dräger Interlock 7000 –
med brukeren i fokus!
Der andre produsenter snakker om teknikk og sifrer,
snakker vi om hvor enkel og brukervennlig en alkolås
skal være. Interlock 7000 er rask, enkel og pen –
uten å forsake noe hva gjelder sikkerhet eller pålitelighet. Et stort antall forhandlere og servicesteder
rundt omkring i Norge sikrer at DU som kunde alltid
får svar på dine spørsmål eller får hjelp der du der.

Mer informasjon på
www.dræger.no

D-98940-2013

Ved valg av startsperren Interlock 7000 som styres
av alkoholinnholdet i utåndet luft, har du fått et
nøyaktig og pålitelig apparat. Slå på tenningen på
bilen og foreta en pusteprøve. Dersom den målte
alkoholkonsentrasjonen i pusteprøven er under
den innstilte grenseverdien, kan du starte motoren.

Dräger Interlock® 7000

D-85335-2013

DIN PÅLITELIGE SERVICEPARTNER

Et riksdekkende nett av serviceverksteder innen alle
kategorier av kjøretøy sikrer at du som bruker alltid
kan finne kompetent hjelp der du er.
Ved hver service på alkolåsen går en utdannet
tekniker gjennom både installasjon og alkolås, slik at
du alltid kan stole på at din Interlock 7000 fungerer
slik den skal. All data og informasjon som alkolåsen
lagrer leses ut i et kryptert format, og er kun
tilgjengelig for autorisert personal. Dataene dine er
derfor beskyttet fra uautorisert tilgang.
Du finner våre serviceverksteder fra Kirkenes i nord
til Lyngdal i sør.
VELPRØVD DRÄGER-TEKNOLOGI

Med mer enn 60 års erfaring fra å oppdage alkohol
hos mennesker er Dräger verdensledende innen
området! I mange land bruker politiet og
myndigheter Drägers produktfamilie av alkohol- og
narkotikatestutstyr. Dräger alkolås har i dag over
20 års erfaring fra både forebyggende og vilkårlig
virksomhet, og har en særstilling når det gjelder
kvalitet og service. Interlock 7000 er resultatet av all
denne kunnskapen. Velkommen til familien!

D-640-2014

DE VIKTIGSTE FORDELENE

–– Rask! Ved temperaturer over 0 °C er alkolåsen alltid
klar til å ta i mot brukerens utåndingstest. Dersom
alkolåsen har koblet inn forvarming er alkolåsen alltid
klar – uansett temperatur. Ready When You Are!
–– Moderne design som ikke ser ut som en alkolås.
–– Alkolåsen kan skille mellom alkohol i utåndingsluft
og alkohol som kommer fra f.eks. munnskyllevann,
spylervæske eller håndsprit. Som bruker skal du
kjenne deg trygg på at feilaktige tester på grunn av
ytre påvirkninger ikke registreres.
–– Interlock 7000 registrerer kun alkohol.
–– Enkel håndtering med tydelig fargedisplay som
i norsk tekst gir brukeren instruksjoner om hva som
skjer. I tillegg flerfarget LED for tydeligere
instruksjon av de vanligste funksjonene.
–– Høy sikkerhet mot datainntrenging – gjelder både
informasjon i alkolåsen og ved årlig service av
alkolåsen.
–– Enkel å installere i alle kjøretøy.
–– Kan utstyres med både kamera og GPRS-modul for
utvidet sikkerhet.
–– Verdens mest utbygde servicenett for installasjon og
årlig service.

D-85332-2013

SÅ ENKEL ER INTERLOCK 7000 Å BRUKE:

D-644-2014

D-85333-2013

1. A
 ktiver kjøretøyet, f.eks.
slå på tenningen

2. Klarsignal når
utåndingstesten skal
avgis

D-85338-2013

D-645-2014

D-643-2014

3. U
 tåndingstesten avgis
enkelt

4. R
 ask analyse gir føreren
godkjennelse for å kunne
starte motoren

5. Under ferden blir alkolåsen
en naturlig del av
kjøretøyets interiør og
tiltrekker seg ikke førerens
oppmerksomhet
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