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1. ĮVADAS

1.1 Šis techninis aprašymas ir naudojimo instrukcija (toliau - TA) skirtas susipažinti su fizikinių
– cheminių matavimų priemone - alkotesteriu BAAC (toliau – alkotesteris), jo naudojimo
taisyklėmis.

1.2 TA pateikiamos bendros žinios apie alkotesterį ir jo darbo principą, techninės
charakteristikos ir kiti duomenys, reikalingi teisingam ir pilnam techninių galimybių
panaudojimui.

2. PASKIRTIS IR PANAUDOJIMAS

2.1. Alkotesteris - tai stacionarus skaitmeninis alkoholio kiekio iškvėptame ore matuoklis,
atitinkantis  Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento (Direktyvos
73/23/EEB), Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento (Direktyvos
89/336/EEB) ir darniųjų standartų reikalavimus. Jo veikimas pilnai automatizuotas,
panaudojant naujausią mikroprocesorinę technologiją.

2.2. Alkotesterio atliekamų matavimų kategorija – III (CAT III)  pagal LST EN 61010-1:2002.
2.3. Panaudojant iškvepiamo oro pavyzdžių atrinkimo ir alkoholio aptikimo dėsnius, šis

prietaisas nustato, ar teisingai atliekamas iškvepiamo oro  matavimas, elektroniniu būdu
nustato alkoholio koncentraciją iškvėptame ore ir nedelsiant parodo alkoholio
koncentraciją kraujyje (AKK) - Blood Alcohol Concentration (BAC). Alkoholio
koncentracijos iškvėptame ore (AKIO) pavertimui alkoholio koncentracija kraujyje
pagrindu naudojamas giliai iš plaučių  iškvėptas oras santykiu 2100:1.

2.4. Alkotesteris gali atlikti daug matavimų ir gali būti panaudotas policijos nuovadose,
pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, saugos tarnybose ir kt. testuojamo asmens
veiksnumui nustatyti.

2.5. Tiriamasis asmuo turi nesmarkiai ir nepertraukiamai pūsti orą nustatytą laiko tarpą. Viską
kontroliuoja mikrokompiuteris ir, esant bet kokiam neatitikimui, testas nutraukiamas.
Tokiu būdu išvengiama neteisingų parodymų.

2.6. Alkotesterio pagrindas - elektroninis jutiklis (elektrocheminis), veikiantis beveik prie 40o C,
kiekybiniams etilo spirito garų ore nustatymui. Prietaiso darbo principas – alkoholio kiekio
iškvėptame ore nustatymas, atsiradusio elektrinio signalo perskaičiavimas
mikrokontroleriu į alkoholio koncentraciją kraujyje (AKK) ir atvaizdavimas lietimui
jautriame ekrane standartiniuose vienetuose – promilė (0/00).

2.7. Įjungus alkotesterį, jutiklis automatiškai yra išvalomas nuo užteršimo prieš tai buvusiais
testais ir pradedama atpažinimo procedūra (kodo suvedimas, piršto ar kortelės
atpažinimas) . Tai reiškia, kad pasiruošta matavimui.

2.8. Alkotesterio signalas gali būti perduotas į personalinį kompiuterį duomenų saugojimui,
apdorojimui ir sistematizavimui.

2.9. Alkotesteris yra laisvai konfigūruojamas pagal užsakovo poreikius, parametrai
programuojami iš personalinio kompiuterio.

3. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

3.1 Alkoholio koncentracijos kraujyje (AKK) matavimo vienetas yra promilė (0/00) -1 gramas
alkoholio 1 litre kraujo (g/l).

3.2 Matavimų diapazonas - nuo 0 iki 4,0 promilių.
3.3 Skiriamoji geba – 0,01 promilės.
3.4 Matavimų paklaida - iki 1 promilės  0,05 promilės; virš 1 promilės  5%.
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3.5 Įkaitinimo trukmė - ne daugiau 180 s, esant aplinkos temperatūrai 20±2 ºC ir santykiniam
oro drėgnumui 65±5%.

3.6 Pūtimo pradžios laukimo trukmė - nuo 10 s iki 60 s. Maksimalus pūtimo pradžios laukimo
laikas nuo klaviatūros kodo suvedimo (piršto identifikavimo, magnetinės ar BAR kodo
kortelės atpažinimo) iki pūtimo pradžios. Praejus šiam laikui pūtimas draudžiamas ir
atpažinimo procedūra kartojama.

3.7 Iškvėpto oro paėmimo trukmė nuo 2 s iki 5 s nepertraukiamo pūtimo (parametras
programuojamas 0,1 s diskretiškumu).

3.8 Reakcijos (atsiliepimo) laikas - 1 s po pūtimo užbaigimo.
3.9 Matavimo trukmė – nuo 0 s iki 100 s (parametras programuojamas 1 s  diskretiškumu,

stabilumas  0.01 s). Matavimas pradedamas pasibaigus pūtimui, suveikus pompai.
3.10 Tyrimo rezultato pateikimo displėjuje trukmė – nuo 20 s iki 200 s (parametras

programuojamas).
3.11 Laiko tarpas tarp dviejų matavimų iki 20 s, esant alkoholio koncentracijai dujose ne

daugiau kaip 0,4 promilės. Laiko tarpas tarp matavimų didėja, priklausomai nuo alkokolio
koncentracijos ir gali būti iki 3 min.

3.12 Kintamos srovės maitinimo tinklo įtampa - 220 V su nuokrypiu ± 10 %, dažnis - nuo
47,5 Hz iki 52,5 Hz.

3.13 Naudojamoji galia – ne daugiu kaip  20 W.
3.14 Sąsajos:

 Nuosekli  RS 232 arba RS 485;
o protokolas - ModBus RTU;
o duomenų perdavimo greitis - iki 19,2 kb/s, numatytas šio parametro

konfigūravimas.
 Ethernet

o protokolas – Modbus TCP/IP;
o duomenų perdavimo greitis - iki 100.0 Mbps.

3.15 Alkotesterio darbo sąlygos (klimato poveikis):
 aplinkos temperatūra nuo +5 C iki +45 C;
 santykinis oro drėgnumas iki 80% (esant oro temperatūrai +25C);
 atmosferos slėgis nuo 70 iki 106,7 kPa (nuo 537 iki 800 mm Hg stulpelio).

4. REIKALAVIMAI PERSONALINIAM KOMPIUTERIUI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

4.1 Personalinio kompiuterio, dirbančio su alkotesteriu, charakteristikos nustatomos
konkrečiam projektui.

4.2 Programinė įranga funkcionuoja Microsoft Windows 2000 arba Windows NT,
4.3 Programinės įrangos funkcijos:

 alkotesterio parametrų konfigūravimas;
 gautos informacijos kaupimas, apdorojimas ir archyvavimas;
 gautų ir apdorotų duomenų pateikimas peržiūrai;
 signalizavimas apie “įvykius” (alkoholio koncentracija kraujyje viršija normą), jų

registravimas; informacijos siuntimas interesantui (vadovui, atsakingam darbuotojui,
buhalteriui);

 atvykimo/išvykimo iš darbo laiko fiksavimas, informacijos siuntimas interesantui
(vadovui, atsakingam darbuotojui, buhalteriui).

4.4 Užtikrintas informacijos kaupimas kompiuterio standžiajame diske ir galimybė įrašyti ją į
diskelį.

4.5 Programinė įranga užtikrina duomenų apsaugą nuo nesankcionuotos kreipties.
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5. KOMPLEKTIŠKUMAS

5.1 Alkotesterio tiekimo komplektą sudaro:
 alkotesteris BAAC – 1 vnt.;
 kabelis su personaliniu kompiuteriu sujungti – 1 vnt.;
 kabelis su kortelių skaitytuvu sujungti (jei numatoma naudoti kortelių skaitytuvą)–

1 vnt.;
 laidas maitinimo įtampai paduoti – 1 vnt.;
 kandiklių rinkinys – 1 vnt.;
 pakuotė - 1 vnt.;
 techninis aprašymas ir naudojimo instrukcija – 1 vnt.;
 pasas – 1 vnt.

6. ALKOTESTERIO SANDARA IR VEIKIMAS

6.1. Alkotesterio sandaros schema pateikta 1 paveiksle.

Iškvepiamo oro
įsiurbimas

RS223 Ethernet USB

Pakaitinimas

PC

Sirena

1 pav. Alkotesterio sandaros schema
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6.2 Trumpas sandaros schemos aprašymas
1 - mikroprocesorius - pagrindinis junginys,  kuris atlieka matatavimus ir valdo periferinius

įrenginius;
2 - sirena - perspėja, kad alkoholio koncentracija iškvėpiamame ore viršyja kritinę minimalią

leistiną alkoholio koncentraciją;
3 – Lietimui jautrus ekranas – atvaizduoja rezultatus ir kitus pagalbinius parametrus;
4 - ventiliatorius - pastoviai veikia ir valo orą iš alkotesterio vidaus (apie 8 m3/h) ir tuo pačiu

užtikrina greitą matavimo jutiklio atsistatymą po matavimo;
5 - sąsaja su kompiuteriu gali būti kelių modifikacijų:

 RS-232, jeigu kompiuteris yra ne toliau kaip 25 m;
 RS-485,  jeigu atstumas iki kompiuterio yra iki 1000 m (prie kompiuterio papildomai

jungiamas keitiklis RS-232 / RS-485, gamintojas IĮ “Valsena”);
 Ethernet, prietaiso prijungimui su internetu.
 USB, prietaiso prijungimui su internetu.

6 – jutiklis - elektrocheminis. Patekus į jutiklį alkoholiui, vyksta cheminė reakcija ir generuojama
srovė, kuri priklauso nuo etilo kiekio ore. Šį pasikeitimą  matuoja mikroprocesorius 12 skilčių
pagalba ir apskaičiuoja alkoholio koncentraciją;

7 – pirštų antspaudų skaitytuvas skirtas piršto antspaudo pagalba identifikuoti tikrinamą
asmenį;

8 - oro siurblys, patenkantį orą iš vamzdelio nukreipia į jutiklį;
9 - slėgio jutiklis - matuoja oro slėgį  vamzdelyje ir nustato, kada žmogus pradeda pūsti, jei

slėgis viršyja minimalią ribą (ši riba programuojama),  įsijungia oro pompa, kuri nukreipia oro
srautą į jutiklį;

10 - pakaitinimo tranzistorius palaiko vamzdelių temperatūrą apie 34ºC, kad šie nerasotų ir
nesikauptų drėgmė.
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7. ALKOTESTERIO FUNKCIJOS IR VEIKIMO PRINCIPAS

7.1 Po maitinimo įtampos įjungimo ir alkotesterio įkaitinimo (ne daugiau 180 s) lietimui
jautriame ekrane atsiranda kvietimas atpažinimui.

7.2 Atpažinimas/leidimas pūtimui, po kurio alkotesteris pradeda funkcionuoti:
 Kodinis (kiekvienas vartotojas turi turėti savo penkiaženklį kodą, kurį surenka

alkotesterio  lietimui jautriame ekrane esančioje klaviatūroje, neteisingo kodo įvedimo
skaičius neribojamas (2 pav.) Įvedus neteisingą skaitmenį galima jį ištrinti paspaudus ,
įvedus neteisingą kodą jį visą ištrinti galima paspaudus “DEL” (ištrinti). Suvedus teisingą
kodą ir paspaudus “Enter” pradedamas matavimas.

2 pav. Vartotojo kodo įvedimas
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 Piršto antspaudo skaitytuvas. Įjungus maitinimą alkotesterio ekrane užsidega kvietimas
“Pradėti testą” (3 pav.)

3 pav. Kvietimas pradėti testą

Spaudžiame pradėti testą ir dedame pirštą ant pirštų antspaudų skaitytuvo (4 pav.)

4 pav. Pirštų antspaudų skaitytuvas priekinėje alkotesterio panelėje.
7.3 Po neteisingo kodo įvedimo arba blogai nuskaičius piršto antspaudą ir jo neradus tarp

alkotesteryje registruotų  antspaudų, indikatoriuje pasirodo užrašas “Kartoti. Netesingas
ID kodas! (5pav.) arba “Neatpažintas vartotojas” (6 pav.) Alkotesteris nepasiruošęs
darbui.
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5 pav. Neteisingai suvesto kodo pranešimas 6 pav. Neatpažinto vartotojo pranešimas

7.4 Po teisingo kodo įvedimo arba gerai nuskaičius piršto antspaudą ir jį radus tarp
alkotesteryje registruotų antspaudų, alkotesteris pasiruošęs darbui ir indikatoriuje
pasirodo užrašas “Giliai įkvėpkite ir puskite iki garsinio signalo”.

7.5 Į angą alkotesterio  priekinėje panelėje įstatomas vienkartinis plastmasinis vamzdelis ir
atliekamas pūtimas. Pūtimą reglamentuoja du parametrai: nepertraukiamo pūtimo laikas
ir pūtimo sukeltas slėgis. Pučiamo oro slėgis pučiant atvaizduojamas grafike ir paraleliai
atvazduojamas reikalingo oro kiekio paėmimo procentinis kiekis (7 pav.)
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7 pav. Pučiamo oro slėgio kreivė ir procentinis pokytis
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7.6 jeigu slėgis mažas ir pūtimo kreivė nukrenta žemiau nustatytos ribos (7 pav. dviguba
mėlyna linija) arba pūtimas nutraukiamas nepasiekus 100% reikalingo oro kiekio,
indikuojamas klaidos pranešimas (8 pav.) Atpažinimą ir pūtimą reikia pakartoti). Jeigu per
30 s (parametras konfigūruojamas) oras neįpūstas, indikatoriuje pasirodo klaidos
pranešimas, kad pūsti stipriau.

8 pav. Pranešimas atlikus neteisingą pūtimą.
7.7 Įpūsto oro tyrimas. Matavimas pradedamas pasibaigus pūtimui, suveikus pompai.

Matavimo rezultatai atvaizduojami alkoholio kiekio kreive (9 pav.)
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9 pav. Alkoholio kreivės atvaizdavimas priekinėje panelėje
7.8 Rezultato parodymas  ekrane. Alkoholio kiekis iškvėptame ore atvaizduojamas lietimui

jautriame ekrane promilėmis (10 pav.)
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10 pav. Matavimo rezultato pateikimas ekrane
7.9 Rezultato siuntimas į personalinį kompiuterį (į “Apskaitos programą”).
7.10 Garsinis signalas, jeidu AKK viršija nustatyta normą.
7.11 Sensoriaus išsivalymas ir pasiruošimas kitam testui. Jei AKK neviršyja nustatytos normos

sekantį pūtimą atlikti galima atlikus asmens atpažinimą. Tačiau jei AKK kiekis viršijo
nustatytą  ribą alkosensoriui būtina išsivalyti. Išsivalymo laikas priklauso nuo viršytos ribos
dydžio (11 pav.) Apie valymąsi perspėja užrašas: “Prietaisas valosi. Palaukite...”.
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11 pav. Prietaiso valymosi procedūra.
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7.12 Perspėjimas dėl rūkymo: po rūkymo reikia palaukti 3 minutes.
7.13 Perspėjimas dėl gėrimo: po alkoholinių gėrimų vartojimo reikia palaukti 15 minučių.

8. KONSTRUKCIJA

8.1 Bendras alkotesterio vaizdas pateiktas 12 paveiksle.

12 pav. Bendras alkotesterio vaizdas

8.2 Alkotesterį sudaro keturi pagrindiniai junginiai: šasi, dangtis, elektroninis modulis ir pirštų
antspaudų skaitytuvas. Korpuso apsaugos laipsnis - IP 40 (pagal LST EN 60529:1999).

8.3 Alkotesterio šasi sudaro stiprus lietas pagrindas, padarytas iš polikarbonato plastmasės.
8.4 Alkotesterio dangtis yra polikarbonato konstrukcija, sujungta su šasi vidiniais spragtukais.

Polikarbonato stabilizavimas ultravioletu leidžia sulėtinti senėjimo procesą.
8.5 Kandikliai - vienkartiniai plastmasiniai vamzdeliai
8.6 Alkotesterio priekinėje panelėje yra lietimui jautrus ekranas, kurio pagalba įvedami

reikalingi duomenys. Priekinės sienelės apsaugos laipsnis IP 67 (pagal LST
EN 60529:1999), ji lengvai valoma.

8.7 Alkotesterio apačioje yra jungtys maitinimui, personaliniam kompiuteriui ir kortelių
skaitytuvui prijungti, maitinimo jungiklis, angos orui iš alkotesterio išeiti ir laikiklis su 2 A
saugikliu (13 pav.)
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13 pav. Alkotesterio galinė panelė
8.8 Alkotesterio gabaritiniai matmenys – ne daugiau kaip 300 mm x 170 mm x 125 mm.
8.9 Masė - ne daugiau kaip 2,0 kg.

9. ŽENKLINIMAS

9.1 Ant alkotesterio priekinės sienelės yra gaminio sutrumpintas pavadinimas, gamintojo
prekinis ženklas.

9.2 Šalia valdymo ir indikacijos elementų yra žymenys, nurodantys jų paskirtį, ir
nurodyti: įtampos tipo sąlyginis žymuo,  maitinimo tinklo vardinės įtampos, dažnio,
suvartojamos galios reikšmės ir saugiklio vardiniai duomenys.

9.3 Visi alkotesterio jungtys maitinimo ir sąsajų grandžių prijungimui turi žymėjimus, nurodyta
maitinimo įtampa.

9.4 Ant šoninės alkotesterio sienelės yra etiketė, kurioje pateikta: gaminio pavadinimas,
sutrumpintas gaminio pavadinimas, gaminio kodas, gamyklinis eilės numeris,
pagaminimo data, gamintojo prekinis ženklas.

9.5 Alkotesterio kodavimas:
207.002.A.B.C.D.E
A- Ethernet

1 Nėra
2 Yra

B- USB
0 Nėra
1 Yra

C- Realaus laiko laikrodis
0 Nėra
1 Yra

D- Pirma nuosekli sąsaja
0 Nėra
1 RS485
2 RS232
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E- Antra nuosekli sąsaja
0 Nėra
2 RS232
3 FIM pirštų skaitytuvas
4 BarCode nuskaitymui
5 Magnetinių kortelių nuskaitymui

9.6 Ant alkotesterio pakuočių yra etiketė, kurioje pateikta: gaminio pavadinimas, sutrumpintas
gaminio pavadinimas, gaminio kodas, gamyklinis eilės numeris, pagaminimo data,
gamintojo prekinis ženklas, krovinių gabenimo manipuliaciniai ženklai pagal
LST ISO 780:1997.

10. SAUGA

10.1 Alkotesterio saugos parametrai tenkina standarto LST EN 61010-1:2002  reikalavimus.
10.2 Dirbant su alkotesteriu būtina laikytis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius.
10.3 Alkotesteris turi izoliuojantį korpusą, apsaugos nuo elektros smūgio klasė - I pagal

LST EN 61010-1:2002.
10.4 Visos alkotesterio dalys, turinčios daugiau kaip 33 V kintamos srovės įtampą, apsaugotos

nuo atsitiktinio prisilietimo.
10.5 Alkotesterio remontą gali atlikti tik gamintojas arba organizacijos, turinčios tam

įgaliojimus, ir asmenys, turintys reikalingą kvalifikaciją.
10.6 Prijungti ir atjungti alkotesterį galima tik esant atjungtai maitinimo įtampai.
10.7 Tam, kad išvengti alkotesterio sulaužymo ir žmonių sužalojimo elektros srove,

neleidžiama dėti ar kabinti ant jo pašalinių daiktų, smūgiuoti korpuso ir prijungtų laidų.
10.8 Neleisti, kad į alkotesterį patektų pašaliniai daiktai ir dulkės.
10.9       Galima naudoti FSBT02 tipo saugiklius, kurių nominalas  yra 2 A  arba analogiškus.
10.10 Naudojant ir techniškai aptarnaujant, esant įjungtam alkotesterio maitinimui, draudžiama:

 atlikti alkotesterio montavimą ir demontavimą;
 prijungti ir atjungti laidus ir kabelius;
 išimti plokštes, atlikti laidų litavimą ir montavimą;
 paduoti maitinimo įtampą į pažeistą arba netinkamą alkotesterį.

11. ĮRENGIMO TVARKA IR PARUOŠIMAS DARBUI

11.1 Po alkotesterio gabenimo neigiamų temperatūrų sąlygomis, jo išpakavimas turi vykti tik po
ne mažiau 6 valandų išlaikymo patalpoje su aplinkos temperatūra (20±5)º С.

11.2 Alkotesterio montavimą turi atlikti personalas, turintis reikalingą kvalifikaciją ir laikantis
saugos reikalavimus.

11.3 Prieš montuojant reikia patikrinti pagal pasą alkotesterio komplektiškumą, gamintojo
atžymą pase.  Reikia įsitikinti, kad montuojamas prietaisas yra reikalingos modifikacijos
(patikrinti gaminio kodą), kuris atitinka reikiamus darbo sąlygas ir režimus, patikrinti
atžymą apie metrologinę patikrą.

11.4 Būtina apžiūrėti alkotesterį ir įsitikinti, kad nėra mechaninių pažeidimų.
11.5 Alkotesterį reikia įrengti sienoje, kurios neveikia vibracija, taip, kad galima būtu laisvai prie

jo prieiti. Įrengimo aukštis turi būti patogus vartotojui, rekomenduojamas aukštis – 1,6 m.
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11.6 Prijungti prie maitinimo tinklo lizdo su įžemintu gnybtu, prijungti personalinį kompiuterį ir
kortelių skaitytuvą (prireikus). Visos alkotesterio jungtys turi žymėjimus, pagal kuriuos ir
reikia prijungti laidus ir kabelius.

11.7 Pagal pasirinktus konfigūracinius parametrus sukonfigūruoti alkotesterį iš personalinio
kompiuterio, naudojant konfigūravimo programą.

11.8 Atlikus tai, alkotesteris turi dirbti užprogramuotu darbo režimu.

12. TECHNINIS APTARNAVIMAS

12.1 Alkotesteris yra neremontuojamas vietoje gaminys, remontą atlieka gamintojo įgaliota
įmonė.

12.2 Vieną kartą per 6 mėnesius arba po 1000 matavimų (jeigu matavimų atlikimo laikotarpis
mažiau 6 mėnesių) alkotesteriui turi būti atlikta metrologinė patikra. Metrologinė patikra
turi būti atlikta ir po alkotesterio remonto. Patikrą atlieka įgaliotos institucijos. Po
metrologinės patikros atlikimo  alkotesterį reikia išvalyti antistatiniu šepetėliu.

12.3 Alkotesterio techninį aptarnavimą sudaro periodinė teisingo darbo kontrolė ir techninė
apžiūra, kurią atlieka  personalas, turintis reikalingą kvalifikaciją darbui su elektronine
aparatūra.

12.4 Numatytos šios alkotesterio techninio aptarnavimo rūšys:
 operatyvioji kontrolė, kurią sudaro alkotesterio darbo patikrinimas pagal kompiuterio

monitorių ;
 planinė (kas 6 mėn.) periodinė apžiūra ir darbo kontrolė, testavimas ir konfigūravimo

parametrų patikrinimas, elektroninio jutiklio kalibravimas arba pakeitimas (po
elektroninio jutiklio pakeitimo turi būti atlikta metrologinė patikra);

 neplaninė apžiūra atsiradus gedimams, kuri numato nustatyti alkotesterio gedimus ir
pakeisti jį tinkamu.

12.5 Apžiūrint alkotesterį reikia patikrinti:
 surinkimo vienetų tvirtinimą;
 ekraną;
 srieginių sujungimų fiksavimą;
 įtrūkimų ir lūžimų plastmasinėse detalėse nebuvimą;
 bendrą tinkamumą darbui.

12.6 Dėl konsultacijų visais testavimo ir aptarnavimo klausimais reikia kreiptis į gamintojo
įgaliota įmonę.

13. LAIKYMO TAISYKLĖS

13.1 Alkotesterį leidžiama laikyti iki 6 mėn. (garantinis laikymas), skaičiuojant nuo jo išsiuntimo
užsakovui dienos.

13.2 Alkotesterį galima laikyti, esant oro temperatūrai nuo +5C iki +35C, santykiniam oro
drėgnumui iki 80 % (esant oro temperatūrai +25 C).

13.3 Patalpa, kurioje laikomas alkotesteris, turi būti apsaugota nuo rūgščių, šarmų ir kitų
chemiškai agresyvių medžiagų garų, kenkiančių laidų izoliacijai ir metalinėms dangoms.
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14. GABENIMAS

14.1 Įpakuotas alkotesteris gabenamas visomis transporto rūšimis (išskyrus jūros), saugant jį
nuo tiesioginio atmosferinių kritulių poveikio.

14.2 Gabenant oro transportu, įpakuoti alkotesteriai talpinami hermetizuotose kamerose.
14.3 Įpakuoti alkotesteriai transporto priemonėse tvirtinami tokiu būdu, kad pakuotės būtų

apsaugotos nuo poslinkių ir susidaužymų.
14.4 Alkotesteris gabenamas esant oro temperatūrai nuo - 200 C iki +400 C.

15. GARANTIJA

15.1 Gamintojas garantuoja, kad  alkotesteris atitiks techninius reikalavimus, jeigu vartotojas
laikysis montavimo, eksploatacijos, laikymo ir gabenimo sąlygų kaip nurodyta šiame
techniniame aprašyme.

15.2 Garantinis alkotesterio eksploatacijos laikas — 18 mėnesiai (elektroninio jutiklio – 6
mėnesiai arba 1000 matavimų, jeigu jų atlikimo laikotarpis mažiau 6 mėnesių) nuo
atidavimo eksploatuoti pas užsakovą dienos. Garantinis laikas pratęsiamas laikotarpiui
nuo pagrįstos reklamacijos pateikimo dienos iki dienos, kai gamintojas perduos
alkotesterį eksploatuoti.

15.3 Alkotesterio tarnavimo laikas– ne mažiau kaip 10 metų.
15.4 Jeigu per garantinį eksploatacijos laiką bus nustatyti alkotesterio gedimai, jis grąžinamas

gamintojui, nesant grubaus elgesio su pateiktu remontui įrenginiu, montažo pakeitimo ir kt
požymių. Jei reklamacija pagrįsta, gamintojas atlieka garantinį remontą arba pakeičia
alkotesterį.

15.5 Gamintojas neatsako už alkotesterį, jeigu vartotojas pažeidinėjo montavimo,
eksploatacijos, laikymo ir gabenimo sąlygas, nurodytas šiame techniniame aprašyme, ir
esant grubaus elgesio su įrenginiu požymiams, montažo pakeitimams, mechaniniams
korpuso pažeidimams.

15.6 Alkotesteris, grąžinamas gamintojui, turi turėti savo pasą ir aktą, kur aprašytas gedimas.
15.7 Garantinį remontą atlieka gamintojo įgaliota įmonė šiuo adresu:

Individuali įmonė „Valsena“
Savanorių pr.271-412, Kaunas
Tel. (8-37) 310603
Faksas (8-37) 310648
Е -mail: valsena@valsena.lt

15.8 Garantiniam laikui pasibaigus, gamintojo įgaliota įmonė gali atlikti remontą pagal atskirą
sutartį.

16. GAMINTOJO ADRESAS

UAB„CAPSA“
A.Juozapavičiaus pr.34, Kaunas
Tel. (8-37) 341519, 8-686-57508
Е -mail: remigijus@alkoCentras.lt

www.alkoCentras.lt
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