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Bruksanvisning för mätning av pH-värde och fritt 
klor/brom SEDA Bruksanvisning for måling av pH-verdi og fritt 

klor/bromNO

pH
Cl/Br

Klor/Brom-måling:
1.  Fjern plastlåget, skyl testeren med det vand der skal 
     kontrolleres. Fyld op med prøvevand til 10 ml mærket.
2.  Tilsæt 1 stk. DPD nr.1 tablet i vandprøven. Plastlåget sættes på.
3.  Omryst til tabletten er opløst.
4.  Sammenlign farven på vandprøven med farveskalaen til højre 
     (Cl/Br), og aflæs klor/bromværdien der hvor farverne er ens.
5.  Idealværdien for frit klor i badevand er 1,0-3,0 mg/l.
     Idealværdien for brom i badevand er 2,0-6,0 mg/l

pH-måling:
1.  Fjern plastlåget, skyl testeren med det vand der skal 
     kontrolleres. Fyld op med prøvevand til 10 ml mærket.
2.  Tilsættes 1 stk. PHENOLRED tablet i vandprøven. Plastlåget 
     sættes på.
3.  Omryst til tabletten er opløst.
4.  Sammenlign farven på vandprøven med farveskalaen til venstre 
     (pH), og aflæs pH-tallet der hvor farverne er ens.
5.  Idealværdien for pH i badevand er 7,0–7,4.

Vigtige råd:
-  Undgå berøring af tabletterne, da det kan bevirke ukorrekte 
   målinger.
-  Frigør tabletten ved at overrive alufolien omkring tabletten.
-  Farven skal sammenlignes, straks efter at tabletten er opløst.
-  Brugt målevand hældes i afløb. Skyl testeren grundigt mellem 
   hver måling.
-  Høje klortal over 5 mg/l kan afblege DPD-farven så vandprøven 
   bliver farveløs.
-  pH-værdier under 6,8 fremkalder gule farver og pH aflæses 
   ukorrekt.
-  pH-værdier over 8,2 fremkalder røde farver der gør aflæsningen 
   ukorrekt.

Advarsel:
Reagenstabletterne må kun anvendes til kemisk analyse, og ikke til 
andre formål. Opbevares utilgængeligt for børn.

Klor/Brom-mätning:
1.  Ta bort plastlocket och skölj testutrustningen med det vatten 
     som ska kontrolleras. Fyll med provvatten upp till markeringen 
     för 10 ml.
2.  Tillsätt 1 DPD 1 tablett i vattenprovet. Plastlocket sätts på.
3.  Skaka tills tabletten är helt upplöst.
4.  Jämför vattenprovets färg med färgskalan till höger (Cl/Br) 
     och läs av klor/brommängden där färgerna stämmer överens.
5.  Idealvärdet för fritt klor i badvatten är 1,0-3,0 mg/l.
     Idealvärdet for brom i badvatten är 2,0-6,0 mg/l.

pH - mätning:
1.  Ta bort plastlocket och skölj testutrustningen med det vatten 
     som ska kontrolleras. Fyll med provvatten upp till 10 ml   
     strecket.
2.  Vid mätning av pH tillsätts 1 tablett PHENOLRED i 
     vattenprovet. Plastlocket sätts på.
3.  Skaka tills tabletten har lösts.
4.  Jämför vattenprovets färg med färgskalan till vänster (pH) och 
     läs av pH-värdet där färgerna stämmer överens.
5.  Idealvärdet för pH i badvatten är 7,0–7,4. 

Viktiga råd:
-  Undvik att röra vid tabletterna, eftersom det kan ge mätfel.
-  Ta ut tabletten genom att riva bort aluminiumfolien runt 
   tabletten.
-  Färgerna ska jämföras genast efter att tabletten är upplöst.
-  Använt mätvatten hälls i avloppet. 
-  Skölj testutrustningen noga mellan mätningarna.
-  Höga klormängder över 5 mg/l kan bleka DPD-färgen så 
   att vattenprovet blir färglöst.
-  pH-värden under 6,8 ger alltid gul färg och medför att 
   pH-värdet inte kan avläsas korrekt.
-  pH-värden över 8,2 ger alltid röd färg och medför att 
   avläsningen blir felaktig.

Varning:
Reagenstabletterna får endast användas för kemisk analys och 
inte till andra ändamål. Förvaras otillgängligt för barn.

Klor/Brom måling:
1.  Ta av plastlokket og skyll testeren med vannet som skal 
     kontrolleres. Ha i prøvevann opp til 10 ml-streken.
2.  Tilsett 1 DPD nr 1-tablett i vannprøven. Sett plastlokket på 
     igjen.
3.  Rist til tabletten er oppløst.
4.  Sammenlign fargen på vannprøven med fargeskalaen til høyre 
     (Cl/Br), og les av klor/bromværdien der hvor fargen på skalaen 
     er lik fargen på vannprøven.
5.  Idealverdien for fritt klor i badevann er 1,0-3,0 mg/l.
     Idealverdien for brom i badevann er 2,0-6,0 mg/l.

pH-måling:
1.  Ta av plastlokket og skyll testeren med vannet som skal 
     kontrolleres. Ha i prøvevann opp til 10 ml-streken.
2.  Ved måling av pH tilsettes 1 PHENOLRED-tablett i 
     vannprøven. Sett plastlokket på igjen.
3.  Rist til tabletten er oppløst.
4.  Sammenlign fargen på vannprøven med fargeskalaen til 
     venstre (pH), og les av pH-tallet der hvor fargen på skalaen er 
     lik fargen på vannprøven.
5.  Idealverdien for pH i badevann er 7,0–7,4.

Viktige råd:
-  Unngå å røre tablettene, da det kan føre til feilaktige målinger.
-  Ta ut tabletten ved å rive over aluminiumsfolien rundt tabletten.
-  Sammenlign fargene med en gang tablettene er oppløst.
-  Hell ut brukt målevann i avløpet. 
-  Skyll testeren grundig mellom hver måling.
-  Høye klortall over 5 mg/l kan bleke DPD-fargen, slik at 
   vannprøven blir fargeløs.
-  pH-verdier under 6,8 får en gul farge, og avlesningen av pH blir 
   da ikke korrekt.
-  pH-verdier over 8,2 får en rød farge, og avlesningen av pH blir 
   da heller ikke korrekt.

Advarsel:
Reagenstablettene er kun beregnet for kjemisk analyse og må 
ikke brukes til andre formål. Oppbevares utilgjengelig for barn.

  FI

Kloorin/brom mittaus:
1.  Poista muovikansi, huuhdo testeri testattavalla vedellä. Täytä 
     testeri testattavalla vedellä 10 ml:n merkintään saakka.
2.  Lisää vesinäytteeseen 1 DPD nro 1 -tabletti. Sulje muovikansi.
3.  Ravista, kunnes tabletti on liuennut.
4.  Vertaa vesinäytteen väriä oikealla olevaan väriasteikkoon
     (Cl/br), lue arvo kohdasta, jossa värit ovat samat.
5.  Vapaan kloorin suositeltu arvo altaan vedessä on 1,0–3,0 mg/l.
     Vapaan brom suositeltu arvo altaan vedessä om 2,0-6,0 mg/l

pH-arvon mittaus:
1.  Poista muovikansi, huuhdo testeri tarkastettavalla vedellä. Täytä 
     testeri testattavalla vedellä 10 ml:n merkintään saakka.
2.  Lisää vesinäytteeseen 1 PHENOLRED-tabletti. Sulje  
     muovikansi.
3.  Ravista, kunnes tabletti on liuennut.
4.  Vertaa vesinäytteen väriä vasemmalla olevaan väriasteikkoon 
     (pH), lue arvo kohdasta, jossa värit ovat samat.
5.  Altaan veden suositeltu pH-arvo on 7,0–7,4.

Tärkeitä neuvoja:
-  Vältä koskettamasta tabletteja, koska se voi vaikuttaa 
   mittaustulokseen.
-  Irrota tabletit avaamalla niitä ympäröivä alumiinifolio.
-  Väriä on verrattava heti tabletin liuettua veteen.
-  Mittauksessa käytetty vesi kaadetaan viemäriin. 
-  Huuhtele testeri huolellisesti jokaisen mittauksen jälkeen.
-  Jos klooria on yli 5 mg/l, DPD-väri voi vaaleta, jolloin näytteen 
   vesi muuttuu värittömäksi.
-  Jos pH-arvo on alle 6,8, väri muuttuu keltaiseksi ja pH-arvon 
   mittaustulos on virheellinen.
-  Jos pH-arvo on yli 8,2, väri muuttuu punaiseksi ja pH-arvon 
   mittaustulos on virheellinen.

Varoitus:
Testitablettien käyttö muuhun kuin kemialliseen analyysiin on 
kielletty. Säilytetään lasten ulottumattomissa.

Chlor/Brom gehaltmessung:
1.  Den Kunststoffdeckel abnehmen und das Teströhrchen mit dem
     zu untersuchenden Wasser ausspülen. Danach bis zum 10 ml 
     Füllstrich mit dem Wasser füllen.
2.  1 Tablette (DPD Nr.1) zusetzen. Den Deckel wieder aufsetzen.
3.  Bis zum völligen Auflösen der Tablette schütteln.
4.  Die Wasserprobe mit der Farbskala rechts (CI/Br) vergleichen. 
     Der Chlorwert ist dort abzulesen, wo die Farben übereinstimmen.
5.  Der Idealwert für freies Chlor im Badewasser: 1,0–3,0 mg/l.
     Der Idealwert für Brom im Badewasser: 2,0-6,0 mg/l

pH-Wert-Messung:
1.  Den Kunststoffdeckel abnehmen und das Teströhrchen mit dem
     zu untersuchenden Wasser ausspülen. Danach bis zum 10 ml 
     Füllstrich mit dem Wasser füllen.
2.  1 Tablette (PHENOLRED) zusetzen. Den Deckel wieder 
     aufsetzen.
3.  Bis zum völligen Auflösen der Tablette schütteln.
4.  Die Wasserprobe mit der Farbskala links (pH) vergleichen. 
     Der pH-Wert ist dort abzulesen, wo die Farben übereinstimmen.
5.  Der Idealwert für Badewasser liegt bei pH 7,0–7,4.

Bitte beachten!
-  Das Berühren der Tabletten vermeiden, weil dies zu 
   fehlerhaften Messungen führen kann.
-  Der Farbvergleich ist sofort nach Auflösen der Tablette 
   vorzunehmen. 
-  Das Probenwasser anschließend in den Ausguss schütten. 
-  Das Teströhrchen nach jeder Messung gründlich ausspülen.
-  Ein Chlorgehalt über 5 mg/l kann zum Ausbleichen der 
   Reagenzfarbe (DPD-Tablette) führen. In diesem Fall bleibt  
   die Wasserprobe farblos.
-  Ein pH-Wert unter 6,8 führt zu gelben Farbtönen und 
   falschen Messergebnissen.
-  Ein pH-Wert über 8,2 führt zu roten Farbtönen und falschen 
   Messergebnissen.

Warnhinweis
Die Reagenztabletten dürfen nur zu chemischen Analysen und nicht 
zu anderen Zwecken verwendet werden. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren!
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