
Manual 
PoolLab 1.0
1. RENGÖR  
    Ta av locket från koppen och vrid koppen medsols så den 
    sitter fast vid redskapet. Rengör mätinstrumentet med en 
    svepande rörelse i poolen och sänk sedan ned det ca 20 cm 
    ner under ytan med baksidan uppåt, skopa sedan upp 
    10 ml vatten (se markering) i koppen. Se bild 1.

2. POWER    
    Sätt på locket och tryck på Power. Det står då ZERO på  
    skärmen. Mätinstrumentet ska ligga horisontellt under 
    hela testet. Se bild 2.
  
  
  
3. ZERO    
    När du trycker på Zero står det TEST och mätinstrumentet 
    är redo att påbörja ett test. Se bild 3.

4. TABLETTEN    
    Ta av locket och tryck ut önskad tablett i koppen.  
    Viktigt! Rör ej tabletten med fingrarna då det kan       
    påverka testresultatet. Se bild 4.

5. PLASTPINNEN    
    Krossa tabletten med den medföljande plastpinnen, rör  
    runt tills tabletten är helt upplöst. Det ska inte finnas  
    några reser kvar av tabletten på botten av koppen. Se bild 5.
 

6. TESTET    
    Sätt på locket på koppen och tryck på knappen för värdet 
    du ska testa (se Knappguiden på nästa sida). I detta 
    exemplet är testet för Phenol Red (som mäter pH).  
    Mätinstrumentet räknar nu ned tiden tills mätningen är 
    färdig, detta tar mellan 15-120 sek. Det är viktigt att locket 
    är på under hela testperioden. Se bild 6.
 

7. RESULTATET    
    När nedräkningen är färdig visas resultatet av testet på  
    skärmen, se bild 7. För rekommenderade vattenvärden se 
    användarmanualen för just ditt bad. För att göra ett nytt test 
    ska koppen rengöras under rinnande kranvatten. 
    Använd inga kemikalier eller redskap för att rengöra koppen. 
    Börja om på punkt 1 för ett nytt test såvida du inte mäter ett 
    kombinerat värde. 
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KNAPPGUIDEN 
 
Test: pH Test: Fritt klor Test: Totalt klor Test: Cyanursyra
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CYA-Test
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Test: Alkalinitet
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PoolParametrar

pH

Fritt klor

Totalt klor

Cyanursyra

Alkalinitet

7.0 - 7.4

1.0 - 3.0 mg/l

3.0 - 5.0 mg/l

25 - 50 mg/l

80 - 120 mg/l

7.0 - 7.4

2.0 - 5.0 mg/l

5.0 - 8.0 mg/l

25 - 50 mg/l

80 - 120 mg/l
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BLUETOOTH

Din PoolLab 1.0 kan anslutas till en app, för att ansluta 
till Bluetooth med ditt mätinstrument trycker du på de 
båda knapparna längst till höger. Håll in de tills du ser 
den svarta pricken på skärmen.

FELKODER 

Err01 = Byt batterier 

Err02 = Rengör koppen från smuts alternativt  
                så har tabletten inte helt lösts upp. 

Err03 = Det är för ljust, sätt på locket på testkoppen.

Err04 = Gör om steg Zero och testet.

Err05 = Omgivande temperaturen är lägre 
               än -5 C eller över 60 C.

OR  =  pH-värdet är över mätbar nivå. För att genom-
            föra mätningen behöver du halvera mängden 
            vatten från ditt bad, tillsätt 5 ml destillerat vatten. 
            Gör om testet och multiplicera värdet med 2.
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