
 BASENOWY MIERNIK PH I CHLORU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup miernika  pH i chloru.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Fabrycznie nowy, wysokiej jakości miernik pH i poziomu chloru w wodzie. Tester ten 
przyda się w profesjonalnej akwarystyce oraz w zastosowaniach związanych z 
uzdatnianiem wody.

Wynik pomiaru odczytuje się na czytelnym wyświetlaczu wskazówkowym. Natychmiast 
można sprawdzić czy woda jest idealna do kąpieli czy należy zastosować chemię 
basenową. 

2. Użytkowanie
MIERZENIE PH 

• Ustaw miernik w tryb „pH” przesuwając pokrętło maksymalnie w prawo aż do 
usłyszenia charakterystycznego dźwięku „click”.

• Zanurz elektrody miernika w roztworze wodnym, którego pH chcesz zmierzyć. 
Prawidłową głębokość zanurzenia pokazują czarne obwódki naokoło elektrod.

• Odczekaj chwilę na ustabilizowanie się wyniku odczytu na wyświetlaczu i 
odczytaj wynik.

MIERZENIE POZIOMU CHLORU
• Ustaw miernik w tryb „cl” przesuwając pokrętło w prawo w pozycję 

wyregulowaną wcześniej za pomocą kalibracji.
• Zanurz elektrody miernika w roztworze wodnym, którego poziom chloru chcesz 

zmierzyć. Prawidłową głębokość zanurzenia pokazują czarne obwódki naokoło 
elektrod.

• Odczekaj chwilę na ustabilizowanie się wyniku odczytu na wyświetlaczu i 
odczytaj wynik.

Informacja: Wysokie wahania odczytu mogą być spowodowane brakiem kalibracji, 
niewystarczającym zanurzeniem elektrody w roztworze lub słabymi bateriami.

3. Kalibracja (tryb mierzenia poziomu chloru)
• Zmierz poziom chloru za pomocą tradycyjnego testera i zapisz wynik pomiaru.
• Zanurz elektrody miernika w roztworze wodnym, którego poziom chloru 

zmierzyłeś wcześniej tradycyjną metodą. Prawidłową głębokość zanurzenia 

pokazują czarne obwódki naokoło elektrod.
1. Poczekaj na ustabilizowanie się wyniku odczytu na wyświetlaczu i korzystając 

z pokrętła regulacyjnego ustaw wskazówkę tak aby wskazywała wartość 
zmierzoną wcześniej za pomocą tradycyjnego testera.

2. Wyjmij elektrody z wody. Wskazówka miernika zmieni pozycję. Zapamiętaj tą 
pozycję (musisz ją zawsze ustawiać za pomocą pokrętła regulacji podczas 
mierzenia poziomu chloru.)

3. Kalibracja została zakończona.

4. Specyfikacja
• Zasilanie: 1x bateria AA 1,5V 
• Wymiary: 17cm x 11,5cm x 3cm 
• Kolor: biały 

5. Uwagi i środki ostrożności
• Aby uniknąć uszkodzeń przy wylaniu baterii, zawsze wyjmuj baterie jeśli 

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
• Obudowę miernika czyść wilgotną, miękką szmatką.
• Do czyszczenia (płukania) elektrod używaj tylko czystej wody, a do osuszania 

tylko chusteczek papierowych.
• Przed każdym użyciem sprawdzić czy elektrody mierzące nie uległy 

uszkodzeniu(uszkodzeniom)!
• Trzymaj elektrody pomiarowe  tylko w środkach do pomiaru, które nie znajdują 

się pod napięciem.
• Przechowuj miernik w suchym, chłodnym miejscu.
• Po zakończeniu pracy z miernikiem zawsze ustawiaj pokrętło regulacyjne 

maksymalnie w prawo (w pozycję pH).
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