
GARANTIITUNNISTUS                                (arve nr. …………….….)   SEERIANUMBER: SN………………
 (kui see garantiitunnistus on täitmata, kehtib garantiina Rovico poolt kauba ostmisel väljastatud arve)

                                                                                             
                                                        Müügiettevõtte tempel                      

 Müügikuupäev:  “………”……………201….a..                                  Müüja allkiri:     .......................................................
                                                                                

Märkus: Käesolevat garantiitunnistust täites kinnitab müüja, et on volitatud ROVICO nimel käesolevat garantiitunnistust täitma. 
Kui garantiiperioodi jooksul peaks seade vajama garantiiremonti, peab seadme ostja või omanik pöörduma garantiiremondi sooritamiseks 
Rovico poole (tel 6515070).Garantiiperioodi pikkus ja tingimused, samuti lepingutingimustele mittevastavuse tingimused on sätestatud seadme 
kasutusjuhendis. Tarbijalemüügi korral on tarbijal kõik minimaalsed EV seadustest tulenevad õigused garantii ja eseme lepingutingimustele 
võimaliku mittevastavuse kehtivuse osas. 

©Käesoleva kasutusjuhen
di tekst ja kujundus on Rovico OÜ-le kuuluv kaitstud intellektuaalne omand.

ALKOMEETRI  Alcoscan®StylePlus KASUTUSJUHEND

Täname Teid, et ostsite Eestis uhkustundega valmistatud alkomeetri Alcoscan®StylePlus!
Alcoscan®StylePlus on elektrokeemilise anduritüübiga tavakasutaja-alkomeeter, mis suudab suure täpsusega määrata 
joovet vahemikus 0,00-4,00‰. Tänu elektrokeemilisele andurile (samal tehnoloogial töötavad ka parimad politsei 
käsialkomeetrid) ning Rovicos välja töötatud unikaalsele 4-punkti kalibreerimissüsteemile on alkomeeter usaldusväärne 
seade, kui soovite määrata kas enda või teiste isikute võimaliku  joobe suurust!  Loomulikult on seade hooldatav: 
justeeritav ja kalibreeritav.  Olete teinud targa ostu!

KASUTUSJUHEND 
1. Mõõtetulemi täpsuse tagamiseks tuleb seda alkomeetrit kasutada huulikuga. Teie mugavuse tagamiseks ning 

kokkuhoiu pakkumiseks on seadmel unikaalne püsihuulik,mida soovitame kasutada, kui testite võimalikku 
alkoholijoovet iseendal. Teiste inimeste testimiseks soovitame kasutada vahetatavaid varuhuulikuid, millised leiate 
seadme karbist ning milliseid on võimalik alati juurde osta. Kuna huulik on mõõtesüsteemi osa, sobivad ainult 
originaalhuulikud.

2. Kui soovite kasutada alkomeetri püsihuulikut, vajutage alkomeetri ülaserval oleval hoovale ning lükake huulik oma pesast 
paremale poole välja (esimestel kasutuskordadel võib see nõuda veidi jõudu). Kui soovite kasutada vahetatavaid huulikuid, paigaldage 
püsihuuliku avasse (püsihuulikut välja lükkamata) alkomeetrile huulik. 

3. Lülitage alkomeeter sisse, vajutades ekraani all olevale nupule umbes 2 sekundit .
4. Seadme ekraanil liiguvad pulgakesed, mis tähendab, et seade valmistub tööks. 
5. Kui kostub kahekordne piiksuv helisignaal ja ekraanile ilmub number 0, on seade kasutamiseks valmis. 
6. Tõmmake kopsud õhku täis ning puhuge seejärel alkomeetrisse läbi huuliku kogu kopsudes olev õhk, kuid vähemalt 5 sekundit. Puhumist 

alustades annab testi algusest tunnistust katkendlik helisignaal ning testimise lõppu tähendavad 2 klõpsatuse taolist heli. NB! Kui klõpsatuse 
taolist heli ei kostu, tähendab see seda, et seadmes olev õhupump ei ole rakendunud ning mõõtetulem ei saa olla korrektne. Sellisel juhul tuleb 
vahetada seadme patareid uute (alkaalsete, patareil kiri alkaline) patareide vastu ning probleemi jätkumisel pöörduda hooldekeskusesse.

Märkus:  Kui testisik ei puhu alkomeetrisse piisavalt (tähtis on nii tugevus kui pidevus – puhuda tuleb järjest), siis ei ole võimalik tõest joobenäitu leida ja 
ekraanile jääb kiri "Flo". Sel juhul tuleb sooritada uus mõõtmine. 

7. Peale testimise edukat lõppu alkomeeter asub alkomeeter testisiku hingeõhku analüüsima (ekraanil liigub vasakust servast paremale number 0)  
ning seejärel kuvatakse ekraanile joobe suurus. Seejärel lülitub alkomeeter automaatselt välja.  

8. Mõõtmistulemit kuvatakse ekraanil  1-2 minutit misjärel lülitub seade välja. Alkomeetri saab ka ise välja lülitada, hoides nuppu all 2 sekundit, 
kuni ekraanile ilmub kiri „Out“

9. Kui soovitakse testi korrata või testida teist isikut, tuleb alkomeeter uuesti sisse lülitada.  
Kui viimane mõõtmine tuvastas joobe, soovitame enne uut mõõtmist oodata 1 minut ja vahetada huulik, et vältida huulikusse kogunenud alkoholijääkide 
mõju uuele mõõtmistulemusele.

Võimalikud teated ekraanil:
» Kui ekraanil näete kirja “bat” (ingl.k. “patarei”), on patareid tühjad ning need tuleb vahetada. Kasutada tohib ainult alkaalseid (alkaline) 1,5V 

AAA-tüüpi patareid (MN2400,LR03)
» Kui ekraanile ilmub kiri “CAL”, vajab mõõteandur plaanivälist hooldust/kalibreerimist. Sel juhul tuleb alkomeeter kalibreerimiseks toimetada 

hoolduslaborisse. Laborite loetelu leiate aadressilt www.alkomeeter.com Üldjuhul tuleb alkomeetrit kalibreerida iga 6 kuu järel, kuid sõltuvalt 
alkomeetri töötingimustest ning mõõtmissagedusest võib see tsükkel olla ka lühem. Alkomeeter võib vajada sagedasemat hooldust kõrge 
summaarse alkoholitulemi korral.

NB! Vastavalt EV Liiklusseaduse §69 lg.5:
 “Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja maastikusõidukijuhi ühes grammis veres ei tohi olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes liitris 
väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi või rohkem.”    

Käesolev alkomeeter mõõdab joobe suurust promillides (milligrammi alkoholi grammi vere kohta). Kui soovite teada joovet väljahingatavas õhus 
milligrammliitrites, jagage seadme näit kahega.
Politsei, Maanteeamet, EAML ja Eesti Liiklusturvalisuse Ühing soovitavad autorooli minna alles siis kui alkomeeter näitab 0,00‰.

Toote tehnilised andmed:
Mõõtmisulatus:  0,00-4,00 ‰ promilli   
Mõõtetäpsus:  +/- 0,027‰ tulemil 0,5‰
Toide:    2x 1,5V AAA/LR03 alkaalset (alkaline) patareid
Ekraan:   Digitaalne (numbrilise näiduga) LED ekraan
Testi kestvus  4-5 sekundit puhumist
Tööks valmisoleku aeg valmisolek saavutatakse tavapäraselt umbes  3-8 sekundi jooksul (max 4 minutit)
Mõõtmed:  ca 100x44x15 mm, kaal 66g.
Kalibreerimine:  4-punkti kalibreerimine, EAML-i tunnustust omavas laboris joobesimulaatoritega
Komplekti kuuluvad: Alkomeeter Alcoscan®StylePlus, vibratsioonikindel plastist hoiukarp, patareid (2 tk), varuhuulikud (5 tk), kasutusjuhend, 
   kott-ümbris, puhastus-poleerimislapike, kvaliteeditunnistus.  
 Tootja on reserveerinud endale õiguse teha seadme mõõtmetes ja kaalus muudatusi ilma käesolevat juhendit täiendamata.
 
TÄHTIS!

» Alkomeetris kasutatav elektrokeemiline andur võib pikema mittekasutamise järel kuivada ning olla seejärel ebatäpne. Seetõttu on äärmiselt 
soovitatav seadet vähemalt 1 kord nädalas kasutada (ei oma tähtust, kas kaine või joobes inimese poolt). Juhul kui Te ei tea,  kui kaua on olnud 
alkomeeter kasutuseta, palun sooritage alkomeetriga järjest 5 testimistsüklit alkomeetrisse ise puhudes, ilma tulemustele tähelepanu 
pööramata. See taastab ka kuivanud anduri töövõime. Kui soovite seejärel teada oma tegelikku joobenäitu, oodake enne testimist rahulikult ja 
tavapäraselt hingates vähemalt 3 minutit. 

» Tõepärase joobenäidu saab alkomeetriga mitte varem kui 30 minuti möödumisel pärast alkoholi tarvitamise lõppu, kuna niikaua võib kuluda 
alkoholi jõudmiseks verre. Varasemal mõõtmisel võivad mõõtetulemit mõjutada ka suus veel leiduvad alkoholiaurud.

» Vältige igal juhul alkomeetri kokkupuudet vedelikega ning kondensvee tekkimist.
» Ärge kunagi puhuge alkomeetrisse sigareti- või mistahes muud suitsu ega genereeritud auru – see võib põhjustada sensori purunemise.
» Vältige alkomeetri kokkupuudet tugevalõhnaliste gaasidega – see võib lõhkuda alkomeetri anduri.
» Alkomeetri kasutamisel väga saastunud õhuga ruumis võib see põhjustada valenäitu, kuna ka käärimisosakestes võib sisalduda alkoholi. 

Samuti võib mõõtmisvõimet kahjustada täissuitsetatud ruumis kasutamine.
» Kasutamise hetkel peab seadme temperatuur ületama +5°C. Me ei soovita ka hoiustada seadet külmas (alla+5°C), ehkki see ei pruugi olla 

seadmele ohtlik. 
» Kuigi käesolev alkomeeter on täpne, ärge kasutage seda kunagi “joo ja sõida” seadmena. Inimorganismi alkoholitaluvus on väga individuaalne 

ning ohutut alkoholijoovet ei ole olemas. Autot ei tohi juhtida ka juhul kui alkomeeter joovet ei näita, kuid Teie enesetunne või tervislik seisund ei 
võimalda auto ohutut juhtimist.

Lepingutingimustele mittevastavus
Müüja ja tootja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse eest piirneb Võlaõigusseaduses sätestatud minimaalse vastutusega. Tarbijalemüügi 
korral on tarbijal kõik minimaalsed EV seadustest tulenevad õigused – müüja ei paku omalt poolt soodsamaid tingimusi. Ostukuupäeva kinnituseks on 
arve või kassatšekk või käesoleval juhendil täidetud garantiitunnistus, mille saite seadme ostmisel. 
Lepingutingimustele mittevastavus ei laiene kuludetailidele, s.h. patareidele, mõõteandurile ega kalibreerimis-justeerimisvajadusele. 
Lepingutingimustele mittevastavuse kahtluse korral teostab ekspertiisi Rovico OÜ. Esimese 6 kuu jooksul peale seadme ostmist toimub see esmalt 
Rovico OÜ kulul. Kui ekspertiis annab vastuse, et tegemist ei ole lepingutingimustele mittevastavuse mõistes müüja  vastutusega, tuleb tarbijal vastavad 
kulud Rovico OÜ-le hüvitada. Seade tuleb ekspertiisi esitada komplektsena, s.h on vajalik ka käesolev juhend ja seadme pakend. Ostja ei saa tugineda 
seadme puhul lepingutingimustele mittevastavusele ühelgi järgneval juhul: seadet on püütud omavoliliselt avada, seade on avatud või parandatud 
selleks mittevolitatud teeninduskohas, seadet ei ole käesoleva juhendi kohaselt hooldatud, seadet ei ole hoitud või kasutatud käesolevas juhendis 
ettenähtud korras, rikutud on seadmele paigaldatud turvahologrammid, seadmel on füüsilised kahjustused või niiskuskahjustused, seade on kokku 
puutunud suitsuga või teiste tugevalõhnaliste gaasidega.

Müügigarantii
Rovico OÜ annab seadme mõõteandurile, mis on kuludetail, vabatahtliku müügigarantii 6 kuud alates ostuhetkest. Müügigarantii hõlmab mõõteanduri 
tasuta vahetust, kuid ei kata seadme justeerimis- ja kalibreerimistöö maksumust. Müügigarantii kehtimise eelduseks on seadme nõuetekohane 
hoidmine ja kasutamine. Müügigarantii kasutamiseks tuleb pöörduda müügigarantii kehtivuse ajal otse Rovico OÜ (Pärnu mnt.141, Tallinn tel.6515070, 
lisainfo www.alkomeeter.com poole. Müügigarantiist sõltumatult on tarbijal muud seadusest tulenevad õigused.

Hooldus (Justeerimine ja kalibreerimine)
Tagamaks mõõtetulemi täpsust ja vältimaks anduri purunemist, tuleb alkomeetrit hooldada: justeerida ja kalibreerida vähemalt iga 6 kuu järel ja ka iga 
1000 kasutuskorra järel ning kindlasti ka niipea kui ekraanile ilmub kiri Cal. Hoolduseks pöörduge palun firmasse Rovico, Pärnu mnt.141, Tallinn. Tel 
6515070. 
Seadet tohib justeerida ja kalibreerida ainult MTÜ Eesti Alkomeetrite Müüjate Liidu tunnustust omavates laborites. 
Info kalibreerimisaja kohta leiate kleebiselt seadme küljel. Kui jätate alkomeetri hooldamata, võib alkomeeter jätkata küll tööd, kuid selle näit ei pruugi 
enam olla õige. Alkomeetri hooldamata jätmine pikemal perioodil (näiteks üle aasta) suurendab anduri purunemise või riknemise riski.
Soovitame seadme ostmise järel registreerida oma alkomeeter aadressil alcoscan.ee/reg
 
Vastutus
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kuigi seade on täpne, ei saa selle näit olla ühelgi juhul tõendusmaterjaliks kohtus, kuna käesolev seade ei ole 
taadeldud ja seda ei saa vastavalt hetkel kehtivale õigusregulatsioonile taadelda. Kui seade näitab joovet ning Teil on vaja kasutada seda õiguslikes 
protsessides, laske palun joovet protokollida politseil, kes vajadusel korraldab joobeekspertiisi.
NB! Ei seadme tootja, tootja esindaja ega edasimüüja ei ole ega saa ühelgi juhul olla vastutavad seadme näidust tulenevate tagajärgede eest. 
Autot ei soovitata juhtida ka juhul, kui alkomeetri näidu järgselt ei ole tegemist joobega, kuid tunnete end siiski väsinuna või auto juhtimiseks 
mittevõimeliselt. See võib olla ohtlik ja ka keelatud.

Seade on toodetud ning müügieelselt justeeritud ja kalibreeritud Eestis.
Alcoscan on Rovico Büroo OÜ-le kuuluv kaitstud kaubamärk. 
Seadmel peab olema ORIGINAL ALCOSCAN turvahologramm seerianumbriga.   
Seadme tootja: ROVICO, Pärnu mnt.141, Tallinn  www.alkomeeter.com 
Käesolev alkomeeter omab Eesti Alkomeetrite Müüjate Liidu tunnustust ja heakskiitu.
Käesoleva alkomeetri videojuhendi leiate aadressilt www.alcoscan.ee/stylejuhend või kõrval oleva QR-koodi abil


