
TESTER Cl/pH - Testovací souprava pomocí kapek.      
Návod k použití:  
1. Vypláchnete komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat. 
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu). 
3. Chlór test - přidejte 6 kapek  REACTIV CHLOR (lahvička se žlutým víčkem). 
4. pH  test - přidejte 6 kapek REACTIV pH (lahvička s červeným víčkem). 
5. Nasaďte zátky (dvě průhledné zátky) na testovací komory a opakovaně zamíchejte.  
6. Po chvíli porovnejte vaše zbarvení se stupnicí CL a pH hodnot. 
Doporučené hodnoty:  Cl - 0,5mg/l,  pH - 6,9 - 7,4. 
Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se 
zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody 
(kyselost, zásaditost) 
Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte 
na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché. Na začátku nové sezóny vždy používejte 
nové testovací roztoky. 
 
DPD TESTER Cl/pH - Testovací souprava pomocí tablet.   
Návod k použití:  
1. Vypláchnete komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat. 
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu). 
3. Chlór test - přidejte DPD tabletu No.1. Tablety se nedotýkejte prsty. 
4. pH  test - přidejte DPD tabletu PHENOL RED. Tablety se nedotýkejte prsty. 
5. Nasaďte krytku na testovací komory a opakovaně zamíchejte.  
6. Po chvíli (po úplném rozpuštění DPD tablet) porovnejte vaše zbarvení se stupnicí CL a pH hodnot. 
Doporučené hodnoty: Cl - 0,5 mg/l,  pH - 6,9 - 7,4. 
Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se 
zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody 
(kyselost, zásaditost) 
Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte 
na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.  
 
TESTER Cl/Br/pH/Alk - Testovací papírové proužky. 
Návod k použití: Ponořte proužek testeru do vody a třikrát s ním zamíchejte. Vytáhnete proužek z vody směrem 
nahoru, ale neoklepte z něj vodu. Zbarvený proužek směrující nahoru porovnejte popořadě se štítkem na 
ampulce, tak že začnete Chlórem a skončíte s pH hodnotou. Správné hodnoty zjistíte do 30 sekund používaní 
proužku.  
Doporučené hodnoty: Cl - 0,5 mg/l,  pH - 6,9 - 7,4. 
Poznámka: Když testujete vodu která je v malém množství  tak zamíchejte s proužkem 5 krát . 
Důležité: do ampulky nesahejte mokrými prsty, po každém použití ampulku řádně uzavřete, pro nejlepší 
výsledek měření ponořte proužky do 20-30cm hloubky a 20-30cm od okraje bazénu.  Skladujte v chladu a 
suchu. 
 
DPD TESTER pH/Cooper/Alk - Testovací souprava pomocí tablet.   
Návod k použití: 
1.  Po vyjmutí zátky Pooltestru obr. Č.1 vypláchneme komory vodou, kterou budeme kontrolovat. 
2.  Naplníme 2 komory kontrolovanou vodou. 
3.  Fenolovu tabletu po roztržení fólie vhodíme do levé komory. Tablety se nedotýkáme prsty. 
4.  Copper tableta se vhazuje po roztržení do pravé komory. Tablety se nedotýkáme prsty. 
5.  Nasadíme krytku. 
6.  Tablety se rychle rozpouští. Pootáčením Pooltestru promíchat testovanou vodu. 
7.  Pooltestr nastavit proti dennímu světlu a porovnat barevnou stupnici se zbarvením vody. 
8.  Levá stupnice udává hodnotu pH. Doporučená hodnota je 7,0 - 7,4. 
9.  Pravá stupnice udává obsah mědi . Doporučená hodnota je 0,3 - 0,5. 
Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se 
zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody 
(kyselost, zásaditost) 
Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte 
na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.  
 



 
DPD TESTER Cl/pH - Testovací souprava pomocí tablet.   
Návod k použití:  
1. Vypláchnete komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat. 
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu). 
3. Chlór test - přidejte DPD tabletu No.1 pro určení volného chlóru. Tablety se nedotýkejte prsty. 
4. pH  test - přidejte DPD tabletu PHENOL RED. Tablety se nedotýkejte prsty. 
5. Nasaďte krytku na testovací komory a opakovaně zamíchejte.  
6. Po chvíli (po úplném rozpuštění DPD tablet) porovnejte vaše zbarvení se stupnicí CL a pH hodnot. 
Doporučené hodnoty: volného Cl - 0,5 mg/l,  pH - 6,9 - 7,4. 
7. K zjištění celkového a vázaného chloru jsou třeba tablety DPD No.3. Po určení hodnoty volného chlóru si 
hodnotu zapamatujeme a do testovací komory se zbarvenou tekutinou přidejte tabletu DPD No.3, tablety se 
nedotýkejte prsty.  
8. Po chvíli ( po úplném rozpuštění  DPD tablety) porovnejte vaše zabarvení se stupnicí Cl. Zjištěná hodnota je  
hodnota celkového chlóru. Jestliže od této hodnoty odečtete hodnotu volného chlóru , kterou jste zjistili při 
prvním měření pomoci tablety DPD No.1 budete znát hodnotu vázaného chloru.  
Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se 
zjistí zda je v bazénu dostatečné množství volného Chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH 
vody (kyselost, zásaditost) 
Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte 
na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.  
 


