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Alkotesterio ALC Nose   AT-126 Naudojimo instrukcija 

                                   

Alkotesteris ALC Nose AT-126 yra skirtas alkoholio buvimo galimybės nustatymui iškvėtame ore 

arba kraujuje. Prietaiso parodymu negalima vadovautis kaip pagrindu, nustatant apsinuodijimą 

alkoholiu arba priimant sprendimą saugiai vairuoti automobilį, eksploatuoti kitus sudėtingus 

įrengimus arba užsiimti kita atsakinga veikla. 

Kiekvienas kūnas skirtingai reaguoja į išgerto alkoholio kiekį, todėl prietaiso parodymai yra tik 

rekomendacinio pobūdžio ir negali būti panaudojami priimant  galutinius sprendimus. 

Gamintojas, importuotojas ir pardavėjas, visais atvejais, neprisiima sau atsakomybės del šio 

prietaiso taikymo. Šio prietaiso parodymai negali būti pagrindas priimant sprendimus dėl 

automobilio vairavimo ar darbo su kitais sudėtingais įrengimais. Visados prisiminkite, kad bet koks, 

nors ir nedidelis, išgerto alkoholio kiekis sulėtina vairuotojo reakciją ir veiksmus. 

Pagrindinės prietaiso savybės: 

- Pažangios technologijos puslaidininkinis jutiklis 

- Greitas rezultato pateikimas 

- Stabilus darbas 

- Vaizdinis ir skaitmeninis rezultato parodymas 

- Apšviestas ekranas 

- Paprastas valdymas 

- Maži gabaritai ir šiuolaikiškas dizainas 

- Jutiklio darbo savikontrolė 

- Baterijos įndikatorius ir perspėjimas apie žemą maitinimo įtampą. 
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Techniniai duomenys: 

- Matavimo ribos:                                         0,00 – 2,00 ‰ / 0,00 – 2,00 g/L 

- Pavojaus signalas:                                      esant 0,5 ‰ / 0,50 g/L 

- Maitinimas:                                                 DC 3 V (2 x AAA baterijos) 

- Baterijų resursas:                                      nemažiau 60 matavimų 

- Darbo aplinka:                                           nuo -10°C iki +50° 

- Santykinė drėgmė:                                   iki 93% 

- Matavimo rezultato pateikimas:           per 8 sek. 

- Įšilimo laikas:                                            iki 18 sek. 

- Ekranas:                                                     3 skaitmenys ir vaizdinė informacija 

- Išmatavimai:                                             103 x 37 x 19 mm 

- Svoris:                                                        45 gramai. 

Prietaiso ekrano funkcijų aprašymas: 

 

- Alcohol Concentration – Alkoholio koncentracija 

- Digital Results – Prietaiso skaitmeniniai parodymai 

- Low power – Baterija išsikrovusi (skaičiai bėga nuo 3 iki 0) 

- WAIT. Warm up, please wait – LAUKITE. Prašome palaukti vyksta prietaiso pasiruošimas 

matavimui (skaičiai bėga mnuo 12 iki 0) 

- BLOW. Ready for blow – PŪSKITE. Prietaisas pasiruošęs matavimui 

- HIGH. Higher than alarm level – Alkoholio koncentracija didesnė nei nustatytas ribinis dydis 

- ‰, BAC, mg/L Alcohol Concentration Units – Alkoholio koncentracijos matavimo vienetai 

- 8,88 Iškvėpto alkoholio koncentracija 

- Mirkčiojantys skaitmenys ‘000’ rodo kad prietaisas yra darbo režime 

- FFF – Jutiklis yra sugedęs. 

Darbo su prietaisu aprašymas: 
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- Atidarykite baterijų skyrių, įdėkite 2 x AAA tipo baterijas pagal nurodytą poliškumą ir 

uždarykite baterijų skyrių 

- Vienai sekundei nuspauskite On/Off mygtuką, apsišvies ekranas, pasigirs trumpas garsinis 

signalas, vėliau ekrane skaičiai nuo 10 nubėgs iki nulio ir ekrane pasirodys užrašas WAIT. Po 

10 sek. (su seniai nenaudotu prietaisu po 18 sek.) prietaisas bus įšilęs, ekrane išnyks 

užrašas WAIT, ekrane pasirodys užrašas BLOW ir mirksintis simbolis ‘C’, reiškiantys, kad 

prietaisas yra pasiruošęs matavimui. 

- Giliai įkvėpkite ir 3-4 cm atstumu lėtai pūskite į prietaiso groteles tol kol girdėsis garsinis 

signalas. Nutilus garsiniam signalui pūtimą baikite. Ekrane pradžioje pasirodys mirksintys 

skaičiai ’000’ o po to matavimo rezultatas. 

- Matavimo rezultatas ekrane rodomas 8 sek. Po to prietaisas automatiškai išsijungia apie tai 

pranešdamas garsiniu signalu. 

- Naują matavimą pradėkite nuo pradžios kaip nurodyta aprašyme. 

Ekrane rodomos taurės reikšmės išreikštos promilėmis: 

 

              Virš 0,80‰              0,50‰ – 0,80‰                     0,20‰ – 0,50‰             0,00‰ – 0,20‰  

DĖMESIO! 

- Prietaiso nedaužykite ir nemėtykite, elkitės su juo padoriai. 

- Nevalykite prietaiso su valomaisiais tirpalais. Esant ore kenksmingų dujų, prietaiso 

parodymai gali būti netikslūs. 

- Naudokite prietaisą tik su pakrautomis baterijomis. Prietaiso parodymai naudojant 

išsikrovusias baterijas gali būti klaidingi. 

- Alkoholio matavimą iškvėptame ore atlikite praėjus ne mažiau kaip 10 min. po paskutinio 

alkoholio vartojimo. 

- Jeigu po ilgo prietaiso nenaudojimo, įjungtas prietaisas nerodo nulio, jį kelis kartus įjunkite 

ir išjunkite. Tai darykite tol kol prietaisas rodys 0,00. 

Importuotojas: 

UAB EUROTERA, Tilžės 20, LT-47181, Kaunas, Tel: 837 363570, Faksas: 837 362615, 

eurotera@aviga.lt 

Pardavėjas: 

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

mailto:eurotera@aviga.lt

