
SPESIFIKASJONER 

Område: 0,0 - 14.0pH, Oppløsning: 0.1pH, Nøyaktighet: 0.1pH ved 20 grader Celsius, 
Batterier: 3 x 1.5V, Str:150mmx29mmx20mm, Vekt:51g. 

BRUKSANVISNING 

1. Ta av beskyttelses hette. 

2. Skyll så først elektroden med destillert vann og tørk den med vanlig kjøkkenrull papir e.l. 

3. Skru på pH måleren med '' ON - OFF '' bryteren på toppen av batteriholderen 

4. Dypp pH meter elektroden i en kopp med poolvann som skal testes. 

5. Rør forsiktig og vent til displayet har stabilisert seg med korrekt pH verdi. 

6. Etter bruk, skylles elektroden med vann for å minimalisere forurensning og tørkes godt. 
Skru av pH måleren. 

PH KALIBRERING 

Din pH måler er kalibrert fra produsent så den er klar til bruk. 

1. Hvis du derimot må kalibrere din pH måler når den bli unøyaktig tar du et glass med 
25ml friskt vann hvor du tilsetter posen med pH Buffer Powder fra plast etuiet og 
blander dette godt i vannet før du dypper elektroden i vannet. 

2. Gi pH måleren tid for å stabilisere seg og med en liten skrutrekker (bilde 1 og 2) skrur 
du til displayet viser 6.86 som tilsvarer pH 7.00. Skyll så elektroden med borvann 
(destillert vann) og tørk den forsiktig av med tørkerull papir e.l. 

 

 

 

 
 

 

 



VIKTIG: 

Instrumentets pH-område må kalibreres igjen hver gang : 

Elektroden ikke har blitt brukt på lang tid fra siste kalibrering. 

Hvis elektroden er blitt lagret feil eller brukt til å teste noe annet. 

Der er VIKTIG at elektroden alltid og jevnlig blir renset med destillert vann (borvann). 

Det er derfor smart å teste pH måleren ofte for at den skal holde seg nøyaktig. 

Husk dette for at din pH måler skal alltid vise korrekt pH verdi i poolvannet.  

BATTERIER: 

Hvis displayet begynner å vise svakt eller blir uleselig må du skifte alle batteriene. 

Trekk ut batteriholderen og skift batterier. Påse at du installerer de riktig vei. 

GARANTI: 

Denne pH måleren har et års garanti fra kjøpsdato mot fabrikasjonsfeil.  

Hvis det i løpet av denne perioden, er behov for reparasjon eller utskifting av deler som 
kreves der skaden ikke skyldes uaktsomhet eller feilaktig håndtering av bruker, må den 
returneres til Holmen Marine AS, Box 5, 1378 Nesbru vedlagt opplysninger om hva som er 
feil og brukerens navn og adresse. 

 


