
BG  УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ
ТЕСТЕР DUKE T

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА

1) Изплакнете добре смесителните съдове с вода от басейна;
2) Напълнете смесителните съдове с вода от басейна до маркера в средата;
3) Добавете 5 капки от реагента Т1 в смесителя;
4) Добавете 5 капки от реагента Т2 в смесителя;
5) Добавяйте постепенно по капка от реагента Т3;
6) След всяка добавена капка, цвета ще става еднакъв за целия обем;
7) Бройте добавените капки от реагент Т3 
8) Отчитането на резултатите става при промяната на цвета от винено червено 
или лилаво към синьо. След добавянето на последните капки изчакайте 
няколко секунди, докато цвета изцяло се изравни;

Употреба:

Пълнете  смесителя  с  вода  до  маркера  посредата.  Дръжте  шишетата  на
реагентите вертикално,  винаги с  дъното нагоре,  за  да се отмерят правилно
капките.  Капването  регулирайте  със  силата  на  стискането  на  опаковката
отстрани. Внимавайте при капването осбено на първата капка, която може да
образува мехурчета на отвора. При първото използване на тестера, след като
дълго време не сте го ползвали капнете 1-2 капки отстрани от реагента Т3, тъй
като  те  може  да  не  са  достъчно  качествени.  Размесете  съдържанието  в
смесителния съд с кръгово движение или с разклащане,  след като зтворите
капака.  В  случай,  че  периода  за  тестване  е  дълъг,  а  цветовете  трудно
определими,  тестваната  вода  може  да  съдържа  тежки  метали  като  мед
например. В този случай преди да добавите реагента Т2, добавете 1-2 капки от
реагента  Т3 и след това отчетете общия брой на капките. Затваряйте веднага
след употреба.

ОТЧИТАНЕ:

Твърдост мг/л Ca     =    капнати капки Т3 х 10
Твърдост ºN              =    капнати капки Т3 х 1,4
Твърдост мг/л CaO   =   капнати капки Т3 х 14
Твърдост mmol/л      =   капнати капки Т3 х 0,25
1 ºN   = 10 мг/л CaO  =  7,14 мг/л Ca   =   0,18 mmol/л

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! Веднага след употреба 
завивайте капачките на флаконите, за се избегне размяна на 
означителните цветни маркери (Т1-бял, Т2-червен, Т3-син).
Замърсените смесители могат се отразят на точността на 
тестера. Не разменяйте смесителите на тестера с други 
смесители на тестери DUKE. Тестерът DUKE T 
е предназначен за пълнене на половината от смесителя.

СРОК НА ГОДНОСТ:

24 месеца от датата на производство (виж долу)

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Реагентите Т1, Т2 и Т3 не са класифицирани като опасни 
препарати. 
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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