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Elektro- tester Instrukcja
Aby przedłużyć żywotność Twojego urządzenia i zapewnić właściwe odczyty
- przechowuj urządzenie ze wskaźnikiem w pozycji OFF
-przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, nienarażone na bezpośrednie działanie słońca
- nigdy nie zanurzaj końcówki testera płynie innym niż woda
- regularnie sprawdzaj stan baterii- urządzenie wymaga baterii alkalicznej AA 1.5 Volt
Czyszczenie końcówki testera
A. Regularnie czyścić końcówki testera przy użyciu papieru ściernego umieszczonego w zestawie.
B. Myć końcówki w wodzie z mydłem, osuszać chusteczką.
C. Przed użyciem odczekać 3-5 sekund

Kalibracja- wyznaczanie punktu kalibracji
Przed pierwszym użyciem należy skalibrować urządzenie.
A. Włóż baterie
B. Przesuń włącznik w pozycję CL ( do miejsca oporu)
C. Umieść końcówkę testera (do poziomu czarnego ogumienia) w wodzie basenowej
Woda przed pierwszym użyciem musi być najpierw sprawdzona inną metodą i mieć optymalny
poziom chloru wynoszący 1,5 PPM.
D. Delikatnie poruszaj końcówką testera w wodzie i przesuń włącznik w prawo dopóki wskaźnik nie
pokaże wartość 1,5 PPM
E. Wyciągnij końcówki testera z wody bez przesuwania przełącznika. Igła wskaźnika poruszy się i
przesunie się w prawo i zatrzyma na jednej z liter A-E. Uzyskany wynik to punkt kalibracji.
Testowanie poziomu chloru
Rekomendowany poziom chloru dla basenów i SPA wynosi pomiędzy 1.2 do 1.7 ppm
A. Przesuń przełącznik na lewo w stronę CL aż wskaźnik osiągnie punkt kalibracji.
1. Możesz najpierw sprawdzić poziom chloru a później poziom PH. Jeśli chcesz ponownie
testować poziom chloru – najpierw przesunąć wskaźnik na punkt kalibracji.
2. Możesz sprawdzić poziom chloru i kontynuować sprawdzanie poziomu chloru wielokrotnie
bez przesuwania wskaźnika w punkt kalibracji jeśli międzyczasie nie sprawdzasz poziomu PH.
Rekomenduje się jednak czyszczenie końcówki testera po każdym sprawdzeniu wody.
B. Trzymając elektroniczny tester w jednej dłoni a końcówkę testera w drugiej – zanurz końcówkę
testera w wodzie (do poziomu czarnego ogumienia) . Delikatnie zamieszaj wodę końcówką
testera – odczekaj 3-5 do odczytu.
C. Pozostaw końcówkę testera w wodzie jeżeli chcesz przejść do odczytu poziomu PH.
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Testowanie poziomu PH
Rekomendowany poziom PH dla basenów i SPA wynosi pomiędzy 7.2-7.8.
A. Z końcówką testera umieszczoną w wodzie, przesuń igłę wskaźnika w kierunku PH na
czytniku, przesuwaj aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”. Igła powinna znaleźć się w
neutralnej pozycji w polu „ideal”.
B. Poczekaj aż igła zatrzyma się na odczycie PH.
C. Delikatnie wysusz końcówkę testera i włóż z powrotem na miejsce przy testerze.
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