
NEVAIRUOK AUTOMOBILIO IŠGĖRES!!!
          NERIZIKUOKITE!!! ISSIMATUOKITE ALKOHOLIO KIEKĮ SU CA1000 

                                      PORTATYVINIS ALKOTESTERIS CA1000

SPECIFIKACIJA
Išmatavimai: 52x77xl4mm; Svoris: 53.5Og; Baterijos: 2x1.5 V AAA Alkaline;Įšilimo laikas: 2Osek.; Matavimo rezultatas: per 
l0sek; Matavimo ciklo trukme: 30sek.;Matavimo ribos 0.0-0.8promiles; Paklaida: ±10%.

PRIETAISO SUDĖTINES DALYS

Mouthpiece - Antgalis. Alcohol level LED lamp - Alkoholio kiekio informaciniai indikatoriai. Power switch - Prietaiso
įjungimo/išjungimo jungiklis. Measurement standard - Alkoholio kiekio matavimo vienetu palyginamoji lentele. Battery cover – 
Baterijų dangtelis.

PRIETAISO DARBAS
1. Įdedame antgalį ir įjungiame prietaisą, paspausdami jungikli "POWER". Po trumpo pyptelėjimo prietaisas 20 sekundžių šyla 

ir ruošiasi matavimui. Apie pasiruošimo eigą informuoja prietaiso indikatoriai mirksintys nuo žalios iki raudonos spalvos ir
       atvirkščiai. 
2.    Išgirdus pyptelėjimą ir užsidegus žaliai lemputei prietaisas yra pasiruošęs matavimui. Lūpomis paimame antgalį ir pastoviai
       (vienodu srautu) pučiame iškvepiama orą, kol išgirstame du pyptelėjimus. Pūtimą reikia pradėti per 10 sekundžių nuo
       pyptelėjimo ir žalios lemputes užsidegimo, kitaip prietaisas automatiškai išsijungs ir matavimo procesą reikės pradėti iš 
naujo.
3. Po įputimo žalias prietaiso indikatorius mirksi 3 sekundes. Po to prietaisas parodo matavimo rezultatą atitinkamos šviesos 
        indikatoriumi ir pyptelėjimų skaičiumi. Indikatorius šviečia 7 sekundes. Matavimo reikšmės:
- mažiau 0.1 promiles: žalias indikatorius ir 5 pyptelėjimai,
- 0.1 promiles arba daugiau: pirmas geltonas indikatorius ir 7 pyptelėjimai,
- 0,3 promiles arba daugiau: antras geltonas indikatorius ir 9 pyptelėjimai,
- 0,5 promiles arba daugiau:  pirmas raudonas indikatorius ir 16 pyptelėjimu,
- 0:8 promiles arba daugiau: antras raudonas indikatorius ir 25 pyptelėjimai.
4.    Atlikus matavimą prietaisas išsijungia automatiškai.
5.    Kitas matavimas atliekamas kartojant procedūrą, pradedant 1 punktu.
DĖMESIO! Norint turėti tikslius matavimus reikia tarp matavimų daryti nemažesne kaip dviejų minučių pertrauką.

ĮSPĖJIMAI!
1. Matavimą atlikite praėjus ne mažiau kaip 20 minučių nuo alkoholio vartojimo, valgymo ir rūkymo. Prietaisas alkoholio kiekį 
matuoja ore, iškvėptame iš plaučiu gilumos, todėl alkoholis, maisto likučiai ir tabako durnai susikaupė seilėse gali turėti įtakos 
matavimo tikslumui.
2. Nematuokite, esant stipriam vėjui ir neventiliuojamose patalpose.
3. Nepūskite cigarečių durnų ir/arba skysčių į prietaisą, nes tai sugadins prietaiso alkoholio jutiklį. Po rūkymo i prietaisą pūskite 
praėjus nemažiau kaip 2 minutėms.
4. Nors prietaisas tiksliai matuoja alkoholio kieki iškvėptame ore, tačiau tai nėra pagrindas suteikiantis teisę vairuoti išgėrus, nes 
vienodas alkoholio kiekis skirtingus žmones veikia skirtingai.
5. Prietaisą saugokite nuo perkaitinimo ir vaikų. Prietaiso darbo temperatūra 10-40°C.
6. Kad užtikrinti patikimus matavimo rezultatus, prietaiso kalibravimas atliekamas kas 6  mėnesiai. Prietaiso kalibravimą atlieka 
Importuotojo serviso tarnyba.

GARANTIJA
Gamintojas prietaisui suteikia 12 mėn. garantiją nuo pardavimo datos. Kalibravimas neįeina į garantinio remonto darbus. 
Garantija prarandama, jeigu prietaisas sugenda ne del gamintojo kaltes.
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