AquaChek trutest instruktion

För att hålla din pool i bästa skick testa ditt vatten minst 2ggr per vecka och ditt spa innan du
använder det.

Starta AquaCheken genom att trycka in den översta knappen på vänster sida ”on” visas i displayen.
För att börja testa ditt vatten tryck in den nedersta knappen, samtidigt som du doppar stickan i
vattnet.
Det är viktigt att du gör dessa båda saker samtidigt. AquaCheken läser av färgerna på stickan och
omvandlar dessa till siffror om detta inte görs samtidigt hinner färgerna att ändra sig och du får ett
felaktigt resultat.
Se till att du doppar hela stickan. Skaka av överflödigt vatten, var försiktig så att vatten från
reagenskuddarna inte blandas .
Lägg stickan med reagenskuddarna nedåt mot glaset på den optiska läsplattan i en vinkel på 45
grader.
Se till att du inte drar stickan mot glaset så att kemikalier från reagenskuddarna blandas, då kan du få
ett felaktigt resultat.
Stickorna kan bara användas en gång. Återanvänd inte stickorna.
Nu är det bara att vänta. I displayen blinkar ”on” detta betyder att ett testresultat håller på att
bearbetas.
Efter testning rengör glaset med en tops eller en liten ren trasa.

Genom att trycka på den mittersta knappen kan du få fram de nio senaste testresultaten.

Idealvärden
Fritt Klor

Pool mellan 1.0-3.0ppm

Fritt Klor

Spa mellan 3.0-5.0ppm

Brom

mellan 2.0-6.0ppm

Ph-värde

mellan 7,2–7,8

Alkanitet

mellan 80-120ppm

Felmeddelande
Om ”ER” dyker på displayen upp istället för ett av värdena, så är testresultatet utanför AquaChekens
mätområde. Det kan både vara ett för högt eller för lågt värde.
Om ”ER2” dyker upp på displayen så har det blivit ett fel på avläsningen. Se till att testprocedurens
punkter har följts noggrant. Det kan också vara så att ljus kommer in sidan om teststickan när den
ligger på avläsningsrännan. Kupa handen över AquaCheken eller ta vatten från poolen i ett glas eller
en ren behållare och gör testet inomhus borta från starkt solljus.
Om ”ER3” dyker upp på displayen så har ingen teststicka lagts i avläsningsrännan eller så har
teststickan placerats felaktigt. Det korrekta sättet är med reagenskuddarna nedåt mot glaset och
med den översta reagenskudden lägst upp mot kanten på den optiska läsplattan.
Om enbart ”LO” dyker upp i displayen så har batteriernas laddning understigit den tillåtna för
AquaCheken. Byt batterier omgående. Använd bara alkaliska batterier (2st. ”AA” batterier)

Se alltid till att stickorna förvaras torrt och svalt och att bäst före datumet ej gått ut. Bäst före
datumet står tryckt på förpackningen.

Om AquaCheken skulle falla i poolen så är AquaCheken designad att klara av detta. Ta ut batterierna
torka batterifacket återplacera batterierna eller byt ut dem och AquaCheken skall fungera som
tidigare.

Temperatur område +15 till + 40 grader Celsius.
AquaChek mätområde
Fritt Klor

0-15ppm

Ph-värde

6-8,8

Total alkanitet

0-300ppm

Batteriernas livslängd

ca. 4 månader vi normal användning

