
POOLTEST 3 klór-pH mérő 

Használati utasítás
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Blankok és minták:

A Palintest fotométerek esetén Blank küvettát használnak a műszer beállításához és
Minta küvettát a mérés elvégzéséhez. 

A Blank küvetta egy olyan küvetta, amelyet kezeletlen vízmintával töltöttek meg. A
Minta küvetta azt a mintát tartalmazza, amelyhez már hozzáadták a vizsgálati folya-
matban leírt reagenst. 

A Blank beállítás megőrződik a memóriában. Nem szükséges minden leolvasás esetén
az Blank-ot újra beállítani, amennyiben a vizsgálandó minta ugyanabból a vízből van
kivéve és a használati feltételek azonosak. A Blank beállítás szükség szerint megerő-
síthető egy Blank küvetta leolvasásával. 

A mérés folyamata: 

1. Nyomja meg a készüléken az "ON / OFF" gombot.
2. Nyomja meg a "Menu" gombot, amíg a kívánt vizsgálat a képernyőn megjelenik.
3. Helyezze be a Blank küvettát, és nyomja meg a "Blank minta" gombot.
4.A kijelzőn egy üres küvetta képe jelenik meg. Amikor ezt felváltja a 0.00, a műszer 

befejezte a Blank vizsgálatot és készen áll a mérésre. 
5. Vegye ki a Blank küvettát és cserélje ki a minta küvettára. Nyomja meg a „Minta 

leolvasás” gombot a vizsgálat elvégzésére. 
6.Az eredmény mg/l-ben megjelenik a képernyőn.

Kezelés és karbantartás:

A fotométer küvetták karbantartása nagyon fontos a folyamatos pontosság biztosítá-
sa érdekében. Karcolások, ujj-lenyomatok, vízcsepp nyomok a küvettán vagy a fény-
kamra belsejében pontatlan eredményhez vezethet. Elengedhetetlen, hogy a küvet-
ták és a fénykamra mindig tiszta és száraz legyen. Az üvegárunak mindig tisztának és
hibátlannak kell lennie. Karcolások és horzsolások véglegesen befolyásolhatják a leol-
vasások pontosságát.  A küvettákat időnként savval ki  kell mosni.                     
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Íme néhány tanács, hogyan tarthatja a fotométert tisztán, szennyeződésmentesen és 
üzemképes állapotban: 

1. Készítse elő a munkahelyet használat előtt. Győződjön meg arról, hogy van elég 
hely, a fotométer és a reagensek használatához. 

2. Ne öntse a mintát, vagy készítse elő a teszteket közvetlenül a műszer felett. 
3. Mindig zárja le a küvettákat a Blank és a vizsgálandó minta elkészítése után. 
4. A cseppeket vagy páralecsapódást törölje le a küvettákról tiszta ronggyal mielőtt  

azokat a fotométerbe helyezi. 
5. Ne hagyjuk a küvettákat a fotométer vizsgálókamrájában állni. Minden vizsgálat el-

végzése után azonnal vegye ki azokat. 
6.Minden kicsöpögést vagy kifolyást azonnal töröljön le a műszerről vagy a vizsgáló-

kamrából tiszta ronggyal. 
7. Tartsa a készüléket tisztán. Rendszeresen tisztítsa ki a kamrát megnedvesített rongy-

gyal vagy pamutvattával.
8.Használaton kívül tartsa a készüléket tiszta, száraz helyen. Tárolja tiszta, száraz pol-

con, vegyszerektől távol, vagy tárolószekrényben vagy a hordtáskában. 

A műszer memóriájának áttekintése:

Ha  meg  szeretné  tekinteni  a  korábbi  eredményeket  (10  eredmény  tárolása
a készülék memóriájában), tartsa a "Menu" gombot nyomva, amíg a kiválasztott vizs-
gálat vagy eredmény megjelenik a képernyőn. 

Háttérvilágítás működése:

A háttérvilágítást be- illetve ki lehet kapcsolni az On/Off gomb 2 mp-ig tartó megnyo-
másával.
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VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

Az itt felsorolt módszerek a Pooltest 3 és Pooltest 6 műszerekre egyaránt vonatkoznak. 

A vizsgálatok megkezdése előtt olvassa el a Blankok és Minták, valamint az Ápolás és
karbantartás részt.

A vizsgálat kiválasztása: 

Nyomja meg a MENU gombot. Az aktuálisan kiválasztott teszt jelenik meg a kijelzőn: 

• CL2 5 Klór
                            [Szabad és összes  (0,01 – 5 mg / l-es tartományban.)
• Klór Cl2 10 **      Klór 
                            [Szabad és összes] (0,01 – 10 mg / l-es tartományban.)
• pH                      pH (pH-egység)
• CNA                    Cianursav
• Alk T *                Lúgosság [összesen]
• Calc *                 Kalcium keménység
• Calc NaCl *          Kalcium keménység (csak sós vizes medencék)
•  Br *                   Bróm

*   Csak a Pooltest 6 modell esetén.
** Csak ha valamelyik Pooltest 3 HR vagy a Pooltest 6 HR modellel rendelkezik.

A  választott  vizsgálat  megváltoztatásához  nyomja  meg  a  MENU  gombot
amíg a kívánt teszt jelenik meg a kijelzőn.

Az egyes vizsgálatok tartományai a mérhetőség alsó határától a műszer által felismert
felső határig vannak megadva.

Klór: 

Tartomány: 
Cl2 5:        0,01 – 5 mg / l
Cl2 10:      0,01 – 10 mg / l
Hullámhossz: 530 nm
Módszer: DPD

Szabad klór

1. Öblítse ki a küvettát a mintával 2-3 cseppet hagyva benne
2. Tegyen bele egy DPD1  (vagy DPD-XF – a magasabb tartományú műszer esetén)
tablettát, törje össze és töltse fel a küvettát a 10 ml-es jelig a mintával. Óvatosan ke-
verje a pálcával amíg a tabletta teljesen feloldódik. A feloldódás után az apró bubo-
rékokat a küvetta lassú forgatásával „bugyogtassa ki” a mintából a mérés pontossága
érdekében.
3. Helyezze azonnal a fotométerbe, mivel az eredmény állás közben változhat. Bizo-
nyosodjon meg arról, hogy a kijelzőn a megfelelő tartomány van megjelenítve.
4. Tartsa meg a mintát, ha az összes klórt is mérni akarja. 
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Összes klór

1. A vizsgálatot a szabad klór mérése alapján végezze el: Tegyen a küvettába 1 DPD1 és
egy db DPD3 reagenst várjon az oldódásig és a buborékokat is teljesen távolítsa el. 
Ezután végezze el a mérést.
2. Ha bármely nem-klóros sokkoló vegyszeres kezelés történt a medencében, a lent 
közöltek szerint járjon el. 
3. Adjunk hozzá egy tabletta DPD No 3-t (vagy DPD-XT magas tartományú műszer 
esetén), törje össze és keverje feloldódásig. 
4. Hagyja állni két percig.

Készítse  elő  a  fotométert  a  méréshez.  Ellenőrizze,  hogy  a  kijelzőn  a  mérendő
tartomány van megjelenítve. 
A kötött klór eredményhez vonja ki a szabad klór mért mennyiségét az összes klór
mért  mennyiségéből.                                                   

Megjegyzések
•  Ha  nem-klóros  sokkoló  vegyszeres  kezelést  végeztek  a  medencében,  adjon  a
mintához  egy  DPD  Oxystop  (AP017)  tablettát,  törje  össze  és  keverje  a  teljes
feloldódásig mielőbb a DPD3 tablettát hozzáadná a vizsgálandó mintához. A folytatás
előtt  hagyja  állni  egy  percig.  Ez  megakadályozza  a  sokkoló  vegyszerek  hatását.  
•  A  DPD  a  klórral  és  a  brómmal  is  reakcióba  lép.  Meg  lehet  határozni  a  bróm
mennyiségét klór jelenlétében is és elkülöníteni a brómot és a klórt egy DPD módszer
használatával.  Ezzel  kapcsolatban érdeklődjön az eladótól.                          

pH
Tartomány: 6,5-8,4
Hullámhossz: 575 nm
Módszer: fenolvörös

1. Töltse fel a küvettát a 10 ml-es jelig.
2. Adjon hozzá egy PHENOL RED tablettát, törje össze és keverje a teljes feloldódásig.
3. Készítse elő a fotométert a leolvasáshoz. 

Cianursav
Tartomány: 2 – 200 mg / l
Hullámhossz: 530 és 575 nm
Módszer: Zavarosság

1. Töltse fel mintával a küvettát a 10 ml-es jelig. 
2. Adjon hozzá egy Cyanuric Acid tablettát és engedje feloldódni legalább 2 percig. 
3. A zavaros oldat jelzi a cianursav jelenlétét. 
4.Törje össze az esetlegesen megmaradt fel nem oldódott tablettát és keverje össze. 
5.Készítse elő a műszert a leolvasáshoz. 
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Az akkumulátorok cseréje

Cserélje ki az akkumulátort, amikor a     szimbólum folyamatosan látszik a kijelzőn.
Használjon 2 x 1,5 V-os alkáli "AA" elem, MN 1500, LR6, E91, AM3 vagy azzal egyenér-
tékűt. Vegye ki az elemeket a műszerből, ha hosszabb ideig nem használja azt. 

Hibaüzenetek

A fotométer hibaüzenetet jelenít meg váratlan esemény vagy téves működés esetén. 
üzemzavar esetén.                                                                       
A hibaüzenetek kódolása: 7, 8, 9 és mind a készülék Blank mérésére vonatkoznak. 
Először ellenőrizze a készüléket és a minta tisztaságát. Ha ezek megfelelőek, akkor a 
hiba az optikára vonatkozik: 

Error 7: túl sok fény – vigye el a műszert a közvetlen fénytől
Error 8: valamelyik optikai alkatrész hibája, szerviz szükséges
Error 9: kevés fény – végezze el a tisztítási folyamatot

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Műszaki specifikáció: 

Műszer típus:                   kettős hullámhossz, közvetlen leolvasású fotométer
Optika:                             kettős LED fényforrású optikai rendszer, keskeny tartományú

hullámhossz szűrővel és fotódetektorral
Hullámhosszak:               automatikus hullámhossz választás 530 nm és 575 nm
Hullámhossz tolerancia:   ± 2 nm
Szűrő szélesség:              10 nm
LCD kijelző:                    128 x 64 pixeles képernyő
Üzemeltetési hőmérséklet: 0 – 50 °C
Vízállósági értékelés:        IP67
Mérő cellák:                      25 mm átmérőjű küvetták
Blank/Zero beállítás:        memóriában vagy minden egyes leolvasásnál
Áramforrás:                      2 x 1.5V AA elem, automata kikapcsolás
Méret:                               150 x 65 x 42 mm
Súly:                                 200 gr         

Az optika tisztítása:
 
Minden szennyeződés vagy lerakódás megzavarhatja a fény átvitelt és hatással van a
leolvasásra. 

Az optika tisztításánál óvatosan tisztítsa meg a belső felületet puha, karcmentes tex-
tillel. Oldószert ne használjon. A lerakódásokat benedvesített vattával eltávolíthatja. A
fotométer  hosszú élettartamú fényforrásokkal  rendelkezik  és  nem tartalmaz a fel-
használó által javítható alkatrészeket. Ha a műszer javítást igényel, forduljon a forgal-
mazóhoz. 
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