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INSTRUCTIES WATERTESTER
Om de levensduur van de watertester JL290493N te 
verlengen en nauwkeurige resultaten te garanderen, is het 
volgende aanbevolen.
–Houd de schakelaar in de UIT-positie (helemaal naar “PH”) 
wanneer de tester niet in gebruik is.
–Bewaren op een koele, droge plek, weg van zonlicht.
–De sonde NIET onderdompelen in een andere vloeistof 
dan zwembad- of bronwater.
–Controleer regelmatig het vermogen van de batterij—het 
apparaat vereist één “AA” alkalinebatterij van 1,5 V.
SONDES REINIGEN:
A)Gebruik extra fijn zandpapier #600 dat bij uw kit is 
geleverd en wrijf voorzichtig op de metalen sondes om 
eventuele opeenhopingen te verwijderen.
B)Was de sondes in lichte zeep en water en veeg ze droog 
met een schoon doekje.
C)Wacht 3 tot 5 seconden om de statische elektriciteit te 
verminderen.
CHLOORKALIBRATIE – AFSTELPUNT:
Voordat u de watertester voor de eerste keer gebruikt, 
moet u de watertester afstellen (kalibreren) zodat deze 
overeenkomt met het water in uw zwembad of bron. Ga als 
volgt te werk:
1.Test uw zwembad- of bronwater met een algemene kit 
voor het testen van vloeistoffen.
2.Noteer het chloorgehalte omdat u dat zult nodig hebben 
(bijv. 1,5PPM)
3.Geen aanpassing vereist voor pH
HET AFSTELPUNT VAN UW WATERTESTER ZOEKEN
A.Plaats een AA-batterij van 1,5 V in het compartiment 
binnenin de handgreep met de positieve zijde omhoog 
gericht.
B.Houd de watertester in één hand en de sonde in de 
andere.
C.Stop de gereinigde metalen sondes in het water tot aan 
de zwarte band.
D.Roer het water lichtjes met de sonde.
E.Draai het wiel op de voorzijde van de tester, terwijl de 
sonde nog steeds in het water zit, helemaal naar links naar 
“CL”. Draai het wiel langzaam terug naar rechts tot de naald 
overeenkomt met het chloorgehalte dat u hebt geregistreerd 
met de gewone vloeistoftester (bijv. 1.5)
F.Verwijder de sondes uit het water zonder het wiel aan 
te raken. De indicator zal helemaal naar rechts gaan en 

stoppen op een letter tussen A en E. Deze letter is uw 
AFSTELPUNT.
OPMERKING: telkens wanneer u de WATERTESTER 
gebruikt om het chloorgehalte te testen, moet u de 
meter aanpassen naar het “afstelpunt” voordat u de 
test start.

HET CHLOORGEHALTE TESTEN:
Aanbevolen chloorgehalte voor zwembaden en spa's 
is 1,2 tot 1,7ppm

A.Plaats de naald op uw “afstelpunt”
B.Houd de watertester in de ene hand en de sondes in de 
andere. Stop de sondes in het water tot de zwarte band. 
Wacht tot de naald rust voor een betere chlooraflezing.
C.Laat de sondes in het water en ga verder met de 
instructies voor het testen van de pH.

HET pH-GEHALTE TESTEN:
Aanbevolen pH-gehalte voor zwembaden en spa's is 7,2 
tot 7,8

A)Draai het wiel, terwijl de sondes nog steeds in het water 
zitten, helemaal naar “pH” tot u een klik hoort (de batterij 
moet uit zijn voor de pH-aflezing)
B)Wacht tot de naald rust op de Ph-aflezing.
C)Maak de sondes voorzichtig droog en stop ze in de 
houder op de zijkant van de watertester om ze op te slaan.

Lees en volg de gebruiksinstruct ies van al le 
chemische houders aandachtig
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