
Om maximale levensduur en nauwkeurige meetgegevens te 

waarborgen dient u de onderstaande punten in acht te nemen:

• Zet de schakelaar in de UIT-stand (draaiknop volledig naar rechts op
 de pH-stand draaien) wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
• Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats en vermijd
 blootstelling aan direct zonlicht.
• Dompel de peilstift niet in vloeistoffen anders dan water van
 zwembad of spa.
• Controleer regelmatig de batterij. De meter werkt op 1 alkaline
 batterij type ‘AA’, 1,5V.
 
Stap-voor-stap instellen van de meter 
voor het eerste gebruik:

1. Kalibreren (kalibratie van de meter)
Test het water van uw zwembad of spa met behulp van een 
conventionele testset om het optimale chloorniveau van het water 
te bepalen (bijvoorbeeld: 1,5 ppm). Onthoud deze waarde; dit is uw 
ijkpunt.

2. Het afstellen van het optimale chloorniveau op de meter: 
 A. Plaats een type ‘AA’ 1,5 V batterij in de meter. Let op de juiste
   polariteit.
 B. Hou de meter in uw ene hand en de peilstift in uw andere hand.
 C. Dompel de gereinigde peilstift in het water tot aan de zwarte
   markering.
 D. Roer met de peilstift rustig door het water.
 E. Met de peilstift nog in het water draait u nu de schakelaar
   volledig naar links, naar de ‘CL‘-positie. Vervolgens draait u de
   schakelaar langzaam naar rechts totdat de naald van uw  
   meter de waarde van het optimale chloorniveau aanwijst
   (bijvoorbeeld 1,5 ppm).
 F.  Haal nu de peilstift uit het water zonder dat u de schakelaar 
   beweegt. De naald zal nu naar rechts uitslaan en een waarde 
   aangeven tussen A en E. Deze waarde is uw kalibratiepunt  
   van het optimale chloorniveau. Onthoud de waarde van dit  
   kalibratiepunt. 

Aanwijzing: 

U moet de meter vóór iedere meting van het chloorniveau gelijk 
stellen met het kalibratiepunt. Draai de schakelaar met de peilstift nog 
uit het water totdat de naald het vastgestelde kalibratiepunt aangeeft. 

3. Meten van het chloorniveau (het aanbevolen chloorniveau ligt 
tussen  1,2 en 1,7 ppm)
 A. Stel met behulp van de schakelaar de naald in op de positie
   van het optimale chloorniveau tussen A en E. 
 B. Houd de meter in uw ene hand en de peilstift in uw andere
   hand. Roer voorzichtig met de peilstift in het water. Wacht
   totdat de naald een vaste waarde aangeeft.
 C. Houd de peilstift in het water om verder te gaan met het
   aflezen van het pH-niveau.

4. Meten van het pH-niveau  (het aanbevolen pH-niveau ligt tussen 
7,2 en 7,8)
 A. Draai de schakelaar, met de peilstift nog in het water,   
   volledig naar rechts naar de ‘pH-positie‘ totdat u een klik  
   hoort. Het opmeten van het pH-niveau gebeurt met een  
   uitgeschakelde meter. 
 B. Lees het pH-niveau af nadat de naald een vaste waarde  
   aangeeft.
 C. Droog de peilstift voorzichtig af met een schone doek en
   plaats deze terug in de houder.

Lees in ieder geval altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
 
Tips voor gebruik:

• Gebruik het bijgeleverde schuurpapiertje om vóór elke meting  
 voorzichtig al het vuil van het metaal af te slijpen.
• Maak daarna de peilstift schoon met een milde zeepoplossing.
• Droog de peilstift met een schone doek.
• Wacht nu 5 seconden totdat een eventuele statische elektriciteit  
 zich heeft afgebouwd.
• Zorg voor een volle batterij. Een zwakke batterij geeft verkeerde  
 meetresultaten.
• Controleer vóór elk gebruik of de batterij goed geplaatst en niet  
 verschoven is.
• Houd het apparaat buiten bereik van kinderen; het is géén  
 speelgoed.
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