
BG  УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ
ТЕСТЕР DUKE СР

УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХЛОР (мг/л)

1) Изплакнете добре смесителните съдове с вода от басейна;
2) Напълнете смесителните съдове с вода от басейна до маркера;
3) Добавете 5 капки от реагента С1 в смесителя;
4) Добавете 5 капки от реагента С2 в смесителя;
5) Затворете смесителя с капачката и разклатете;
6) Изчакайте 2 минути;
7) Сравнете след изтичането на втората минута получения цвят на 
пробата с цветовете на картона „ХЛОР“(CHLOR) и цифровата 
равностойност;
8) Когато сравнявате цвета на пробата дръжте смесителя без капачка на 
3-5 см над бялата зона на картона със цветовете, за да установите с кой 
от палитрата на картона е най-билзък цвета на пробата. Ако тонът на цвета 
на пробата е между два цвята на палитрата на картона – цъфровото 
съдържание на хлор е също междинна стойност;

Употреба:
Дръжте шишетата на реагентите вертикално, винаги с дъното нагоре, за да
се отмерят правилно капките. При установяването на количеството на хлор
сравнявнете с цвета на картона „ХЛОР“ (CHLOR) със същия интензитет.
Имайте предвид, че осветлението може да окаже влияние върху преценката
ви.  Бавната  промяна  на  цвета  показва  увеличаване  на  съдържанието  на
комбиниран хлор. В този случай е добре да се изчака преди сравняването
2-3 минути.

УСТАНОВЯВАНЕ НА рН:

1.) Изплакнете добре смесителния съд с вода от басейна;
2.) Напълнете смесителните съдове с вода от басейна до маркера;
3.) Добавете 5 капки от реагента  рН в смесителя;
4.) Затворете смесителя с капачката и разклатете;
5.) Сравнете получения цвят на пробата с цветовете на картона „рН“  и 
цифровата им равностойност;
6.) Когато сравнявате цвета на пробата дръжте смесителя без капачка на 
3-5 см над бялата зона на картона със цветовете, за да установите с кой 
от палитрата на картона е най-билзък цвета на пробата. Ако тонът на цвета 
на пробата е между два цвята на палитрата на картона – цифровото 
съдържание на рН е също междинна стойност;

Употреба:
Дръжте шишетата на реагентите вертикално, винаги с дъното нагоре, за да
се  отмерят  правилно  капките.  При  установяването  на  нивото  на  рН
сравнявнете  с  цвета  на  картона  рН  със  същия  цвят/нюанс  (жълто-
жълтозелено-зелено-синьозелено т.н.), както всяка разлика в интезивността
на  цвета  се  взема  под  внимаие.  Имайте  предвид,  че  лошо  осветление
пробата може да изглежда по-тъмна от реалното. В този случай можете да
добавите само 4 капки от реагента pH.

СЪХРАНИЕНИЕ:
Съхранявайте тестера в хладно и сухо помещение (5-20 ºС), 
далеч от храни, фуражи и напитки. 

ПОДДРЪЖКА:
След употреба измийте смесителя и капачката с чиста вода. 
Препоръчително е да се мият редовно смесителите със сапунен 
разтвор. След измиване изплакнете добре и оставете поне за 1 час пълни с 
вода от басейна.

ВНИМАНИЕ:
Не оставяйте тестера на слънце! Веднага след употреба 
завивайте капачките на флаконите, за се избегне размяна на 
капачките.
Замърсените смесители могат се отразят на точността на 
тестера при установяването на съдържанието на хлор. 

СРОК НА ГОДНОСТ:
24 месеца от датата на производство (виж долу)

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Реагентът С1 съдържа оцетна киселина (20%) и е класифициран като 
дразнещ (Xi). R36/38 Дразни очите и кожата. S26  При контакт с 
очите веднага изплакнете с чиста вода и се консултирайте с лекар 
незабавно. S45 В случай на инцидент и ако не се чувствате добре 
потърсете  незабавно  лекарска  помощ  (ако  е  възможно  покажете
листовката)
Реагентите рН и С2 не са класифицирани като опасни.
Съхранявайте тестера далеч от деца. 
По време на работа с тестера не яжте, не пийте и не пушете.
При допир с кожата, измийте мястото добре със сапун.
При попадане в очите, веднага изплакнете държайки окото 
отворено с чиста вода.
При поглъщане изплакнете устата с вода и изпийте около
половин литър чиста вода. НЕ предизвиквайте повръщане и 
потърсете лекарска помощ.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
DUKE JABLONEC s.r.o. - Чехия
Вносител:  Пуулс ЕУ ЕООД
София, бул. Цар Борис 3, 245
тел. 02/4829698 www.baseini.net

Дата на производство: виж производствения етикет
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