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Istruzioni per l’uso
1. Zanurzyć pałeczki testowe w akwarium i poruszać nimi przez około 5 sekund w tę i z
powrotem.
1. Immergere la striscia
nell’acqua dell’acquario e muoverla avanti e indietro per circa 5
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się wyciągać z opakowania jednorazowo tylko taką liczbę pałeczek, jaka jest poAvvertenze
trzebna na bieżąco. Opakowanie następnie szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego palcami.
Estrarre dalla confezione
soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo,
richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le
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testowy do odpadów komunalnych.
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agli słonecznym
altri rifiuti domestici.
chronić przed
światłem
i wilgocią. Opakowanie przechowywać w
Magazzinaggio miejscu chłodnym i suchym (temperatura przechowywania nie powinna wynosić powyżej
+30 °C).
Przy prawidłowym
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są przydatne
Proteggere le strisce
analitiche
dall’esposizione
diretta ailaseczki
raggi deltestowe
sole nonché
dall’u- do użytku do daty la
podanej
na opakowaniu.
midità. Conservare
confezione
in un luogo fresco e asciutto (temperatura di magazzinaggio inferiore ai +30 °C). In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono
utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
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