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Fitting the battery/ Batteriewech-
sel/ Remplacement des piles/ Sosti-
tuzione delle batterie/ Cambio de 
batería/ Batterijwissel/ Batteriskifte/ 
Batteribyte/ Batteriskifte/ Pariston 
asennus/

   

ClF/pH/CyA
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Technical Data/ Technische Daten/ Données 
techniques/ Dati tecnici/ Datos técnicos/ Technische 
gegevens/ Tekniske data/ Tekniska data/ Tekniske data/ 
Tekniset tiedot/ 
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) 
Br   : 0.2 - 13.5 mg/l Br2 (0 - 2 mg/l ± 0.2;   
    2 - 4 mg/l ± 0.4; 4 - 7 mg/l ± 0.8 mg/l;  
    7 - 13.5 mg/l ± 1.1 mg/l)   
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)

Light Source/ Optik/Optique/ Gruppo ottico/ 
Óptica/ Lens/ Optikk/ Optiikka/
LED:  = 530 nm
Battery/ Batterie/ Pile/ Batteria/ Batería/ Batterij/ 
Batteri/ Batterier/ Batteri/ Paristot/
2 x AAA (1.5 V), LR03
Auto-Off/ Arrêt automatique/ Spegnimento-auto-
matico/ Automatisk sluk/ Automattinen sammutus/

 

300 sec
Ambient Conditions/ Umgebungsbedingungen/
Conditions ambiantes/ Conditioni ambientali/ 
Condiciones-ambientales/ Omgevings-condities/ 
omgivelses-betingelser/ Miljöför-hållanden/ Ympä-
ristötiedot Lämpötila/ 
T = 5-40°C
Waterproof/ Wasserdicht/ Étanchéité à l‘eau/ 
Impermeambile/ Resistente al agua/ Waterdicht/ 
Kapslingsklasse/ Vattentät/ Vanntett/ Vesitiiviys/ 

Analog IP68, 1 h @ 0.1 m
Conformity/ Konformität/ Conformité/ Conformi-
tà/ Conformidad/ Conformieit/ Overensstemmelse/ 
Märkning/ Konformitet/ Vaatmustenmukasisuus/ 

 CE
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Grattis till din nya elektroniska pooltestare Scuba II. 
Testaren är en batteridriven mätenhet som tillsammans med 
medföljande reagenstabletter påvisar vissa innehållsämnen i 
vatten. Testaren och tabletterna får endast användas för de 
ändamål som anges i tabellen inom ej industriella områden. 
Användning för andra ändamål är inte tillåtet. Läs igenom 
den här bruksanvisningen och specialanvisningarna nog-
grant innan du börjar använda produkten.

Särskilda anteckningar
Reagenstabletter är endast avsedda för kemisk vattenanalys 
och får inte användas för andra ändamål.

Se upp  
Möjliga risker vid förtäring av reagenstabletter.
Får ej förtäras 
Reagenstabletter ska förvaras oåtkomligt för 
barn.
Vid förtäring kan du få mer information från  
förgiftningscentralen i Berlin, Tyskland,  
tfn.: +49 30 30686 790. Information finns även  
i säkerhetsdatabladen med anvisningar gällande 
risker och första hjälpen på www.lovibond.com/
support MSDS Download. Ange reagenstabletternas 
produktnamn.

Innan du sätter igång
Sätta i och byta batterier:  
Batterityp 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.
Får endast genomföras när produkten är torr:  
Öppna batterifacket på enhetens undersida. Se till att 
batterierna sätts i med rätt polaritet. Stäng batterifackets 
lock ordentligt. 
Var uppmärksam: Använd inte laddningsbara batterier!

Byt batterier när denna symbol visas på displayen.
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Felmeddelanden

Nr. Innebörd och möjliga orsaker
01 För lite ljus vid ZERO. MO: Schakt nedsmutsat eller 

ljussträckan blockerad; Provet kraftigt färgat?
03 Division genom 0. MO: Schakt nedsmutsat eller 

ljussträckan blockerad; Provet kraftigt färgat?
20 För mycket ljus på detektorn. MO: Kåpan inte 

påsatt; Mätning i starkt solsken
21 För mycket ljus på detektorn. MO: Kåpan inte 

påsatt; Mätning i starkt solsken
22 LowBat har uppträtt under mätningen. Byt batte-

ri, rengör kontakterna

SE

•  Skötsel 
1. Håll apparaten ren.  
2. Använd inte lösningsmedel, skurmedel eller borste vid   
 rengöring. Torka ur provkammaren med en mjuk trasa.  
3. Låt apparaten torka efter användning och förvara den 
 på lämpligt sätt. 
4. Ta ur batterierna ur apparaten om den inte ska användas  
 under en längre tid.

• Så undviks fel vid mätningarna
1. Vid analyser ska endast reagenstabletter med svart 
 skrift användas.  
2. Reagenstabletterna måste läggas i vattenprovet direkt  
 från folieförpackningen, utan att vidröras av fingrar.   
3. Nollställning och test måste genomföras med helt 
  stängt lock.  
4. Provkammaren, locket och omrörningsstaven måste  
 sköljas noggrant efter varje test.
 

Garanti
Från datum Amex garanterar vattentäta Scuba II under en 
period av 2 år.
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Användaranvisningar (se bilder)

1. Sätt på apparaten med knappen ON/OFF. På displayen  
 visas ”0”.Nollställ för alla metoder.
2. Fyll provkammaren helt genom att sänka ned apparaten  
 under vattenytan. Vicka samtidigt apparaten lätt fram  
 och tillbaka. Ta upp apparaten ur vattnet. 
3. Förslut provkammaren med det locket.
4. Tryck på knappen ZERO/TEST. ”000” blinkar under cirka  
 åtta sekunder, därefter visas ”0.0.0” på displayen.
5. Välj analys med knappen MODE: Cl (frit klor/  
 totalt klor)  pH  TA  CyA  Br  Cl ... (Scroll). 
6. Öppna det locket och lägg i önskad tablett. 
  Metod  Använd tablett
  ClF : Fritt klor (ClF) DPD No.1
  ClT : Totalt klor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3
  pH : pH-värde   PHENOL RED PHOTOMETER
  CyA : Cyanursyra  CyA-Test
  TA : Alkalinitet-M ALKA-M-PHOTOMETER  
  Br : Brom   DPD No.1
7. Krossa tabletten med omrörningsstaven och rör 
 om tills den är helt upplöst. 
8. Förslut provkammaren med det locket igen. Vicka  
 apparaten fram och tillbaka under cirka 15 sekunder.  
 Skaka inte. 
9. Håll sedan apparaten stilla. Vid test av ClF/pH/CyA/Br:  
 15 sekunder. Vid test av ClT/TA: Två minuter. 
10. Tryck på knappen “Zero/Test“. En strecksymbol “---“  
 blinkar undercirka sex sekunder. Resultatet visas på  
 displayen (mg/l). Eller: 
  LOW     Mätområdet underskridet 
  HIGH   Mätområdet överskridet

 Upprepa test  
 Tryck på knappen ”Zero/Test”. 
 Andra metoder  
 Ta nytt prov. Tryck på knappen ”Mode” och bläddra.  
 Utför testet. 
 Ny nollställning (Alternativ) 
 Håll knappen ”Zero/Test” intryckt under två sekunder.

SE
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Omräkningstabell Alkalinitet-M för vattnets hårdhet
mmol/l KS4.3 °dh °e °f

1 mg/l CaCO3 =̂ 0.02 0.056 0.07 0.10

Viktig information om omhändertagande av 
batterier och ackumulatorer
Alla konsumenter är till följd av batteridirektivet 
(direktiv 2006/66/EG) enligt lag skyldiga att lämna 

tillbaka alla använda eller uttjänta batterier och ackumu-
latorer. 
Bortskaffande via hushållssoporna är förbjudet. Eftersom 
vissa produkter i vårt sortiment även levereras omfattande 
batterier och ackumulatorer upplyser vi om följande:
Uttjänta batterier och ackumulatorer är inga hushållssopor 
utan kan kostnadsfritt lämnas till kommunens insam-
lingsställe eller till alla ställen där batterier och ackumula-
torer av samma typ säljs. Dessutom kan slutkonsumenten 
lämna tillbaka batterier och ackumulatorer till den butik där 
de har inköpts (laglig insamlingsskyldighet).

Viktig information 
För att bevara, skydda och förbättra miljön
Omhändertagande av elektrisk och elektronisk 
utrustning inom den Europeiska unionen

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte elek-
trisk och elektronisk utrustning bortskaffas via de normala 
hushållssoporna! 
Tintometer GmbH tar hand om er elektriska eller elek-
troniska utrustning på ett professionellt och för miljön 
ansvarsfullt sätt. Denna tjänst är med undantag för frakt-
kostnaderna kostnadsfri. Tjänsten gäller endast för elektrisk 
och elektronisk utrustning som har inköpts efter den 13 
augusti 2005. Skicka den Tintometer-utrustning som ska 
omhändertas till er leverantör.


