
BG  УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ ТЕСТЕР Cu

УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕД

Изплакнете съда за проба и капака с вода от басейна. 2) Напълнете съда за тестване
до маркировката. 3) Добавете 5 капки реактив Cu. 4) Затворете капака и смесете. 5)
Сравнете цвета на пробата с цветните мостри и цифровата стойност под тях. 6) 
При сравняването на пробите дръжте без капак на 3 - 5 см над бялата повърхност 
между цветовете и гледайте отгоре, за да откриете най-близкия цвят. Ако е налице 
интензивност на оцветяване между два цвята, резултатът от този диапазон се 
оценява. ИЗМЕРВАНЕТО СЕ ПРАВИ: - при слънчево време навън, на сянка или в 
сграда до прозореца. 

СЪХРАНИЕНИЕ:

Съхранявайте тестера в хладно и сухо помещение (5-20 ºС), 
далеч от храни, фуражи и напитки. При спазване на условията за
съхранение, срокът на годност може да бъде удължен до 3 години.

ПОДДРЪЖКА:

След употреба измийте смесителя и капачката с чиста вода. 
Препоръчително е да се мият редовно смесителите със сапунен
разтвор и изплакват с вода. 

ВНИМАНИЕ:

Не оставяйте тестера на мивката! 
Замърсените смесители могат се отразят на точността на 
тестера. 

СРОК НА ГОДНОСТ:

24 месеца от датата на производство (виж долу)

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

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
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