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Instrucciones de uso:
Sposób
użycia:
1. Sumerja
por 5 segundos la tira reactiva con todas sus almohadillas en el agua de la pis-

1. Paski
testowe zehacia
wszystkimi
polami
testowymi należy zanurzyć w wodzie basenu i porucina moviéndola
adelante
y atrás.
szyć nimi
5 razy
w jedną
i drugą
stronę.
2. Agite
un poco
para
eliminar
el exceso
de líquido.
2.
Strząsnąćlanadmiar
cieczy.
3. Compare
almohadilla
para cloro libre con la escala de colores.
3.
Pole
testowe
do
badania
zawartości
chloru wolnego należy natychmiast porównać ze
4. Espere 30 segundos.
skalą kolorów.
5. Compare
las almohadillas para alcalinidad y pH con la escala de colores.
4. Odczekać 30 sekund.
Interferencias:
5.
Pola testowe do badania zasadowości i wartości pH porównać ze skalą kolorów.
Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre
Warunki
przechowywania:
el tubo inmediatamente.
No toque la almohadilla reactiva.
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać
Almacenamiento:
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Protéjanse
las tirasskładowaniu
de la luz solar
y de la testowe
humedad.
lugar
fresco
Przy
prawidłowym
laseczki
są Guárdese
przydatneeldoenvase
użytkuendoundaty
podanej
y seco,
a una temperatura no superior a +30 °C.
na
opakowaniu.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de
vencimiento que consta en el envase.
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Référence produit / Referencia /
Artikelnummer / Numero di catalogo /
Numer artykułu

Chargencode / Batch identification /
Numéro de lot / Código de lote /
Productienummer / Codice del lotto /
Numer partii

Achtung! / Warning! / Attention ! /
¡Atención! / Let op! / Attenzione! /
Uwaga!

Verwendbar bis / Use by / À utiliser
avant / Fecha de caducidad /
Te gebruiken tot / Utilizzare entro
(anno / mese) / Przydatność do użycia

Temperaturbegrenzung / Permitted
storage temperature range / Limites de
température / Límites de temperatura /
Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury

Trocken aufbewahren / Store in a dry
place / Conserver au sec / Mantener
seco / Op een droge plaats bewaren /
Mantenere asciutto / Przechowywać w
suchym miejscu

Gebrauchsanweisung beachten /
Please read instructions for use /
Respecter les instructions d’utilisation /
Obsérvense las instrucciones de uso /
Lees de bĳsluiter / Consultare le istruzioni per l’uso / Przestrzegać instrukcję
użycia

Packung geschlossen halten / Keep
container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare
la confezione chiusa / Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty

Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour
<n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto
sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>
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