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Montaż baterii

9 CIWol/pH/Cys: 
15 sec 

ClCał/tA: 
2 min 



 
Dane techniczne: 
Cl :   0.1- 6.0 mg/l Cl2 (0-1 mg/l ± 0.1; 1-2 mg/l ± 
0.2; 

2-3 mg/l ± 0.4; 3-6 mg/l ± 0.5)  
pH :  6.5 - 8.4 pH (± 0.2 pH) 
CyA  :  1 - 50 mg/l Cys (± 10 mg/l), 

50 - 160 mg/l Cys (± 20 mg/l) 
TA :   0 - 300 mg/l CaCo3 (± 50 mg/l) 

Źródło światła: 
LED: X =  530 nm 

Baterie: 
2 x AAA (1.5 V), LR03 

Auto-Off: 
300 sec 

Zakres temperatur: 
T = 5-40°C 

Klasa wodoszczelności: 

IP68 

Zgodność: 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cl Chlor wolny DPD No.1 
Cl Chlor całkowity DPD No.1 + DPD No.3 
pH pH  PHENOL RED PHOTOMETER 
CyA Stabilizator CyA-Test 
TA Alkaliczniość ALKA-M-PHOTOMETER 

 

Obsługa 
•  Montaż baterii (2 x AAA (1.5 V), LR03)  

 Zmień baterie gdy wyświetla się ta ikonka. 
Sprawdź pozycję uszczelki przy otwieraniu/ 
zamykaniu pokrywki baterii! 

1.  Włącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF. 
Wyświetlacz pokaże: "0". Zerowanie wykonuj przy 
każdym uruchomieniu urządzenia:  

2. Zanurz urządzenie w wodzie i zamieszaj kilka razy 
pozwalając aby komora pomiarowa wypełniła się 
całkowicie wodą.  

3. Zamknij komorę za pomocą niebieskiej przykrywki. 
4. Naciśnij przycisk ZERO/TEST. Pojawi się mrugający 

symbol "000". Po około 8 sekundach wyświetlacz 
wskaże "0.0.0". 

5. Wybierz żądany parametr pomiarowy używając 
przycisku MODE: Cl (Chlor wolny/ Chlor całkowity), 
pH, TA, CyA, Cl ...  

6. Otwórz niebieską przykrywkę I dodaj odpowiedni 
reagent prosto z opakowania. 

 
7. Rozgnieć tabletkę używając czystego mieszadełka. 

Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia. 
8. Zamknij przykrywkę i delikatnie zamieszaj 

urządzeniem przez około 15 sekund. 



 

9. Następnie trzymaj urządzenie nieruchomo przez 15 
sekund przy badaniu Chloru wolnego/pH/CyA i 2 
minuty przy badaniu Chloru całkowitego i TA. 

10. Wciśnij przycisk "Zero/Test. Symbol "—" mruga 
przez około 6 sekund po czym wyświetlony zostaje 
rezultat. Symbol "LOW" wyświetla się kiedy rezultat 
jest poniżej zakresu pomiarowego, symbol "HIGH" 
wyświetla się w przypadku rezultatu powyżej 
zakresu pomiarowego.  
Aby powtórzyć test: 
Wciśnij przycisk "Zero/Test" 
Zmiana parametru pomiarowego: 
Wciśnij przycisk "Mode" aby wybrać 
nowy parametr 
 Ponowne zerowanie: 
Wciśnij przycisk "Zero/Test" przez 2 sekundy. 

• Konserwacja 
1. Utrzymuj urządzenie w czystości. 
2. Nie należy używać żadnych detergentów i szczotek 

do czyszczenia urządzenia. Komorę pomiarową 
należy czyścić za pomocą miękkiej chusteczki.  

3. W czasie kiedy urządzenie nie jest używane należy je 
wysuszyć i przechowywać w temperaturze 
pokojowej. 

4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
okres czasu należy wyjąć baterie.  

 

 

 

 

 



 

• Rozwiązywanie problemów 
1. Używaj tylko tabletek w blistrach z czarnym 
nadrukiem. 
2. Nie dotykaj tabletek, może to spowodować 
zanieczyszczenie i wpłynąć na wynik pomiaru. 
3. Szczelnie zamknij komorę pomiarową przed 

zerowaniem/ pomiarem. Zawsze upewnij się, że 
komora pomiarowa, przykrywka oraz mieszadełko 
jest dokładnie wypłukane po każdym pomiarze. 

 
Gwarancja 

Wodoodporne urządzenie Scuba ll jest wolne od 
fabrycznych wad i uszkodzeń oraz posiada gwarancję 
na okres 2 lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Notatki dla urzytkownika 
 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

No. Znaczenie i możliwe przyczyny 
01 Niewystarczające oświetlenie przy zerowaniu. 

Możliwa przyczyna: Zanieczyszczona komora 
pomiarowa; próbka silnie zabarwiona? 

03 Dzielenie przez 0.  
Możliwa przyczyna: Zanieczyszczona komora 
pomiarowa; próbka silnie zabarwiona? 

20 Zbyt dużo światła przy czujniku.  
Możliwa przyczyna: Źle założona przykrywka; 
pomiar przy silnym świetle słonecznym. 

21 Zbyt dużo światła przy czujniku.  
Możliwa przyczyna: Źle założona przykrywka; 
pomiar przy silnym świetle słonecznym. 

22 Niski poziom baterii podczas pomiaru. 
Wymień baterie, przeczyść styki. 

36 Mierzona wartość zbyt mała. 

38 Mierzona wartość zbyt duża. 



 

Zawartość opakowania 

Scuba II w wytrzymałej plastikowej obudowie 

Batteries (AAA) 

20 tabletek DPD No.1  

20 tabletek Phenolred  

10 tabletek DPD No.3  

10 tabletek CyA  

10 tabletek Alka-M  

1  Mieszadełko  

1 Instrukcja Obsługi 

 

 Kod zamówienia 21 61 00 

Reagenty I Akcesoria 

525600 Combipack, składa się z  

20 tabletek DPD No.1 oraz 10 tabletek DPD 

No.3, Phenolred, Cya i Alka-M 

 511050BT 100 tabletek DPD No.1  

511080BT 100  tabletek DPD No.3  

511770BT 100  tabletek Phenolred  

511370BT 100  tabletek CyA  

513210BT 100  tabletek Alka-M 

19802218 Niebieska przykrywka 

364107 Mieszadełko 

1950021 Baterie (AAA), 1.5 V  


