
ALKOTESTERIO CA 2000 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 
 

Nedidelis, lengvas, tikslus, puikaus dizaino, smūgiams atsparus alkotesteris. 

Šis alkotesteris yra perkamiausias alkotesteris pasaulyje. 

Prietaisas yra įtrauktas į Lietuvos matavimo prietaisų registrą, jam atliekamas kalibravimas ir valstybinė  

metrologinė patikra. 

 

PRIETAISO SUDĖTIS 

 

1. Kairėje prietaiso pusėje – Įpūtimo vamzdelis į kurį įsistato vienkartinis antgalis. 

2. „READY“ - Prietaiso pasiruošimą matuoti signalizuojanti lemputė, "žalia". 

3. „BAT. LOW“ - Baterijų išsikrovimą signalizuojanti lemputė. 

4.  Dešinėje pusėje viršuje - Pučiamo oro išėjimo anga (neuždenkite angos, atliekant pūtimo veiksmą). 

5.  „0,05“  - 3 skaitmenų ekranas. 

6. „WARN“ - Alkoholio analizės ir alkoholio ribinio lygio (0.5 ‰) lemputė, "raudona“. 

7. Žemiau ekrano dešinėje pusėje - Įjungimo-išjungimo jungtukas. 

8. Dešiniame šone  žemutinėje prietaiso dalyje - Pastovios srovės (12 V) maitinimo lizdas. 

9. Prietaiso komplektacija: alkotesteris, 5 antgaliai, baterija, plastikinis prietaiso įdėklas, minkštas prietaiso įdėklas, 

kartoninė dėžutė, baterija, kabelis maitinimui iš automobilio, naudojimo instrukcija.  

BŪTINOS PRIEMONĖS, INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS! 

 

1. Matavimus galima pradėti praėjus ne mažiau kaip 1 min. po rūkymo ir negėrus alkoholio turinčių skysčių mažiausiai 

20 min. Rekomenduojama prieš matavimą praskalauti burną vandeniu, kad tyrimo rezultatų nepaveiktų burnoje likęs 

alkoholis. 

2. Išgertas alkoholis patenka į kraują per 20-30 min., o pavalgius maisto, alkoholio patekimas į kraują gali tęstis iki 1 

valandos. Visą šį laiką alkoholio koncentracija kraujuje gali didėti!!! 

3. Kai atlikus matavimą prietaiso ekrane pasirodo užrašas „HOT“ reiškia, kad įpūstame ore alkoholio koncentracija yra 

labai didelė ir viršija leistinas prietaiso matavimo ribas (daugiau nei 4 ‰). 

4. Nerekomenduojama atlikti matavimus, esant stipriam vėjui arba užterštose, uždarose patalpose. 

5. Užsidegus baterijos būklės lemputei „BAT. LOW“, keiskite 9V bateriją. Naudokite tik gerai žinomų firmų kokybiškas 

alkaline tipo maitinimo baterijas. Įtampos svyravimai iškraipo matavimo rezultatus, o nekokybiškos maitinimo baterijos 

tarnauja labai trumpai. 

6. Nepūskite cigarečių dūmų ir skysčių į prietaisą, tai gali sugadinti jutiklį. 

7. Jei prietaisu nesinaudojate, būtinai išjunkite automobilinio maitinimo arba 220 V adapterio kabelį. 

                                                                  

NAUDOJIMOSI ALKOTESTERIU VADOVAS 

 

1. Nuspauskite įjungimo/išjungimo jungtuką. Pasigirsta garsinis signalas ir prietaisas įsijungia, ekrane skaičiai keičiasi nuo 200 iki 

000. Tai pasiruošimo procesas, kurio metu jutiklis pasiruošia darbui. Išgirdus pyptelėjimą ir užsidegus "žaliai" 

pasiruošimo lemputei, reikia apie 4 sekundes pūsti pastoviu greičiu į pūtimo antgalį iškvepiamą orą, kol pasigirs naujas 



dvigubas pyptelėjimas. Įsitikinkite, kad žalia lemputė degtų prieš pradedant pūtimą, nes jeigu lemputė užgęsta dar 

nepradėjus pūsti – reiškia prietaiso daviklis nepakankamai įkaito arba yra nešvarus. Išjunkite prietaisą, ir pabandykite 

įjungti dar kartą. Jeigu po keleto įjungimų žalia lemputė vistiek užgęsta nepradėjus pūtimo, prietaisą 5 minutes 

pravėdinkite gryname ore. Jeigu ir tai nepadeda kreipkitės į Importuotojo serviso tarnybą. Įsidėmėkite jei po prietaiso 

pasiruošimo darbui (kai užsidega žalia lemputė) nepūsite 30 sekundžių, prietaiso ekrane automatiškai užsidegs žodis 

"OFF" ir prietaisą teks išjungti ir matavimo procedūrą pradėti iš naujo. Atlikus reikiamą pūtimą prietaisas testą 

analizuoja apie 4 sek. (kartu mirksi raudona ir žalia lemputės), po to ekrane parodo alkoholio kiekį kraujuje promilėmis. 

Rodmenys ekrane išnyksta po 15 sek. Pasiruošimą naujam matavimui prietaisas pradeda jį išjungus ir vėl įjungus. 

Jeigu tikrinamas asmuo pasirodė blaivus, kitą matavimą galima atlikti tuoj pat. Tuo atveju, jeigu tikrinamas asmuo išgėrė 

nedaug skysčių turinčių alkoholio (alkoholio kraujuje mažiau nei 0,1 promilės), prietaisas į tai nereaguos ir jis rodys 0,00 

‰. Jeigu tikrinamo asmens kraujuje prietaisas aptiko alkoholio, po matavimo prietaisą išjunkite ir leiskite jam išsivėdinti 

3-5 minutes. Kuo didesnė išmatuoto kraujuje alkoholio koncentracija tuo ilgesnis prietaiso išsivėdinimo laikas. Jei 

prietaiso parodymai viršija ribinę reikšmę - 0,50 promilės (0,50‰), "raudona" lemputė dega ilgai ir pasigirsta aliarmo 

signalas. Matavimą baigus, užsidega ir mirksi ekrane žodis "OFF". Prietaisą išjunkite nuspaudę įjungimo/išjungimo 

jungiklį. 

 

GARANTIJA 

 

Gamintojas prietaisui suteikia 1 metų garantiją. Sensoriui garantija nesuteikiama. Į garantiją neįeina prietaiso 

kalibravimas.  Prietaisą netinkamai naudojant, garantija prarandama. 

Dėl prietaiso darbo sutrikimų, kalibravimo, remonto, valstybinės patikros, antgalių ir kt. kreipkitės į Importuotojo serviso 

tarnybą. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

 

Matavimo ribos                                          0 – 4 ‰ (žingsnis 0,1 ‰) 

Tikslumas                                                   ± 0,1 ‰ 

Jutiklio tipas                                               puslaidininkinis 

Jutiklio išsivalymas                                    15 – 20 sek. (po alkoholio aptikimo 3 – 5 min.) 

Ekranas                                                       skaitmeninis, 3 skaitmenų plius 3 diodų indikacija 

Veikimo temperatūra                                 0 - 45°C 

Pasiruošimas darbui                                   20 sek. 

Maitinimas                                                 Alkaline tipo 9V baterija, arba iš automobilio elektros tinklo 

                                                                   Už papildomą kainą maitinimo adapteris nuo 220 V elektros tinklo 

Testų skaičius su viena baterija                 Iki 200 testų 

Išmatavimai                                               120 x 60 x 25 mm 

Svoris su baterija                                       135 gramai 

Gamintojas                                                 HAN INT. Pietų Korėja 

 

IMPORTUOTOJAS 

 

EUROTERA UAB  

Tilžės g. 20, LT-47181, Kaunas 

Tel: 370 37 363570, 370 698 43753 

Faksas: 370 37 362615  

 e-mail: eurotera@aviga.lt 

 

PARDAVĖJAS         

 

 /pavadinimas/           /data/            /v. pavardė/          /parašas/ 

 

 

                       A. V. 

 

 

Prietaiso kaina:                     Lt plius PVM.  

P.S. Į kainą ieina šioje instrukcijoje nurodyta komplektacija.

 

mailto:eurotera@aviga.lt

