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 محتویات درون جعبه دستگاه

 

 

 

 

PoolLab         تعداد 

 دستگاه PoolLab 0دستگاه                      

 عدد 0 درپوش سل                         

 عدد 0 پالستیکیهمزن                        

 عدد 0 میلی لیتری 01سرنگ        

 عدد DPD No.1 21قرص                        

 عدد DPD No.3 01رص ق                       

 عدد Phenol Red     21قرص                        

 عدد 01 قرص سیانوریک اسید  

 عدد 01 قرص قلیائیت                       

 عدد 3 باتری                             

 سری 0 دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی
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 صفحه کلید دستگاه

 

 

 pH: اندازه گیری مقدار pH دکمه  - 

 اندازه گیری مقدار کلر آزاد:  fClدکمه  - 

 کردن دستگاه صفر: zero دکمه  -

    : روشن و خاموش کردن On/Off دکمه  -  

 قلیائیت: اندازه گیری مقدار TA دکمه  -

 اسید: اندازه گیری مقدار سیانوریک CYA دکمه  -

 دکمه های ترکیبی
 کلر کل : اندازه گیری مقدارfCl  و pHدکمه های  -

 : اندازه گیری مقدار اکسیژن فعالTA و  pHدکمه های  -

 : اندازه گیری مقدار برمCYA و  pHدکمه های  -

 : اندازه گیری مقدار ازنTA و  fClدکمه های  -

 یدا: اندازه گیری مقدار کلر دی اکسCYA و  fClدکمه های  -

  و کالیبراسیون تعویض سل جهت: On/Off و  fClدکمه های  -

 یدا: اندازه گیری مقدار هیدروژن پراکسCYA و  On/Offدکمه های  -

 دستگاه Bluetooth اتصال به: CYA و  TAدکمه های  -

 : اندازه گیری سختی کلZEROو  pHدکمه  -

 : اندازه گیری سختی کلسیمZEROو fCl دکمه  -
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 نحوه انتخاب معرف ها در یک نگاه
  pH:  Phenol Red  معرف اندازه گیری

  CYA-Testمعرف اندازه گیری سیانوریک اسید: 

  DPD No. 4معرف اندازه گیری اکسیژن فعال: 

  Alkalinity-M: قلیائیتمعرف اندازه گیری 

  Hyd. Peroxide LRید: امعرف اندازه گیری هیدروژن پر اکس

                   گیریمعرف اندازه گیری کلر آزاد / معرف اندازه گیری برم / معرف اندازه 

  DPD No.1ید: ادی اکسکلر

 ازن:معرف های اندازه گیری  معرف های اندازه گیری مقدار کلر کل /
(DPD No.3 + DPD No.1)     

: در حضور کلر معرف های اندازه گیری ازن
GLYCINE  (DPD No.3 + DPD No.1) + 

               معرف های اندازه گیری/  در حضور کلر یدامعرف های اندازه گیری کلر دی اکس

 DPD No.1 + GLYCINE: در حضور کلر برم

  نکات ضروری در هر اندازه گیری
 سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 .نشوداستفاده مواد شوینده و برس از سل دستگاه برای شستن  -

 میلی لیتر از نمونه ریخته شود. 01سل دستگاه فقط به مقدار در  -

تائید شده توسط فقط از معرف های فتومتری برای دستگاه مزبور  -

 .گرددنمایندگی استفاده 

 .گیردبر روی سل قرار ، پوشدر هر اندازه گیری در -

 باشد.ن+ سانتی گراد 61و یا باالی  -5زیر دمای نمونه  -

 باشید.مطمئن دستگاه اندازه گیری از تمیزی سل هنگام در  -
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 شود.تفاده از سرنگ اسبرای پر کردن سل  -

  )قرص ها( دستگاه در هنگام استفاده حتما باید در نمونه به طور معرف های -

      ( در ها )قرص ها  معرف به طوری که هیچ مقدار از  کامل حل و اشباع شده

 د.ننمونه باقی نمان

         معرف ها )قرص ها( در هنگام استفاده هیچ گونه تماسی با دست نداشته -

 باشند.

 شوند.در جای خشک و خنک نگه داری ) قرص ها( معرف ها  -

 دستگاه صفر کردن
دستگاه  صفر کردنبعد از روشن کردن دستگاه و قبل از اندازه گیری پارامتر ها، 

 بسیار مهم است. امری

 د: ندستگاه مراحل ذیل ضروری میباش صفر کردنبرای 

 هیچ گونه کثیفی و یا  به نحوی که شستهبا آب مقطر به خوبی ابتدا سل را  -

 باقی نماند.سل آلودگی روی 

 میلی لیتر از نمونه با سرنگ در سل ریخته شود. 01به مقدار  -

 را بفشارید تا دستگاه  zeroدکمه  بر روی آن محکم کرده وسل را  درپوش -

 گردد. صفر

 و کالیبراسیون دستگاهتعویض سل 
از درجه چرخانده تا  91 به میزان استمتصل دستگاه به را که )کووت( ابتدا سل 

     خارج شود. سپس سل را از دستگاه جدا کرده و سل )کووت( جدیدقفل  حالت

   ای جکردن به صورت خالی درون  را بعد از شست و شو با آب مقطر و خشک

          تا قفل شود به هدرجه چرخانید 91به میزان  خود قرار داده و مجددا سل را

را روی سل قرار نحوی که صدای قفل شدن سل شنیده شود. در نهایت درپوش 
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ظاهر گردد و  Calibratingآالرم  تافشرده هم  با را On/Offو  fCl  داده و دکمه

  شود.نمایان  Cal OKدر آخر پیغام 

  Bluetooth اتصال به
میتوان دستگاه را به تلفن همراه و یا هر دستگاه  Bluetoothبا استفاده از 

 مربوطه دیگر متصل کرد.

دکمه زمانی که دستگاه روشن است  دستگاه، Bluetoothبرای روشن کردن 

   آن، مجددا هر دو همزمان فشرده و برای خاموش کردن  را CYAو  TAهای 

 دکمه را بفشارید.

   روشن است دایره سمت راست Bluetooth*** توجه داشته باشید زمانی که 

 میباشد. و مشکی رنگ توپرصفحه نمایش  یو باال

 نحوه پر کردن سل 
به  طفقبرای پر کردن سل از یک سرنگ استفاده نمایید تا دقیقا سل دستگاه 

  و یا OR (OVER RANGE)تا باعث بروز خطاهای شود پر میلی لیتر  01 میزان

UR (UNDER RANGE) گردددر دستگاه ن. 

از دو روش برای پر کردن سل دستگاه یکی ، URو یا  ORدر صورت بروز آالرم 

 :قابل انجام است زیر

 5و سپس درون سل ریخته توسط سرنگ  را میلی لیتر از نمونه 5ابتدا   -0

 (.برابر گردد 2جواب نهایی ) شود لیتر آب مقطر به آن اضافهمیلی 

میلی لیتر آب  9سل ریخته و  میلی لیتر از نمونه توسط سرنگ درون 0یا  -2

  (.برابر گردد 01جواب نهایی )گرددبه آن اضافه  مقطر
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 pHاندازه گیری 

Range: 6.50 - 8.40 pH     
      Reagent: Phenol Red Photometer   

 .با آب مقطر شسته شود ابتدا سل دستگاه -

 نمونه داخل سل ریخته شود.میلی لیتر از  01به میزان  -

 با همزن پالستیکی هم زده شده، فنل رد به نمونه اضافه عدد معرف 0سپس  -

 .)قرص( به طور کامل در نمونه حل گرددتا معرف  شود

 ثانیه صبر 05مدت  را فشرده و به pHدکمه ، پوش سل را گذاشتهدر آخر در -

 داده شود. نمایش اندازه گیری شده توسط دستگاه pHمیزان تا  نموده

 و کلر ترکیب شده کلر کل ،اندازه گیری کلر آزاد

      Range: 0.00 - 6.00 mg/l (ppm) 
Reagents: DPD No.1 Photometer   

           DPD No.3 Photometer         
 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

با همزن  به نمونه اضافه شده، DPD No.1عدد معرف )قرص( 0سپس  -

به طور کامل در نمونه حل  پالستیکی به هم زده شود تا معرف )قرص(

 گردد.

 05رده و به مدت را فش fClبر روی آن محکم کرده، دکمه  درپوش سل را -

 شده نمایش داده شود.آزاد اندازه گیری تا کلر ثانیه صبر نموده

به نمونه  DPD No.3عدد معرف )قرص(  0سپس در پوش را برداشته و  -

 اضافه کرده و با همزن بهم زده تا به طور کامل حل شود.



8 

 

را همزمان فشرده و  fClو  pHمجددا درپوش سل را گذاشته و دکمه های  -

شده نمایش داده کلر کل اندازه گیری  ثانیه صبر نمایید تا 021به مدت 

 شود.

 سبه کلر ترکیب شده به صورت زیر عمل نمایید:*** برای محا

 رکیبیمقدارکلرت مقدار کلر کل  :  –  مقدارکلر آزاد 

 اندازه گیری سیانوریک اسید
    Range: 0 - 160 mg/l (ppm) 
    Reagent: CYA-Test Photometer 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 ریخته شود. میلی لیتر از نمونه داخل سل 01به میزان  -

، با همزن کردهعدد معرف )قرص( سیانوریک اسید به نمونه اضافه  0سپس  -

   حل شده و اثری نمونه پالستیکی به هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در

 از آن باقی نماند.

ثانیه صبر  05را فشرده و به مدت  CYAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

     نمایش داده شود.   سید اندازه گیری شدهمقدار سیانوریک انموده تا 

 قلیائیتاندازه گیری 
    Range: 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO3 
    Reagent: Alkalinity-M Photometer 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

   ، با همزنکردهعدد معرف )قرص( آلکالینیتی به نمونه اضافه  0سپس  -

  یشده و اثر پالستیکی به هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل

 از آن باقی نماند.
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ثانیه صبر  05را فشرده و به مدت TA در آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

 شود.                اندازه گیری شده نمایش داده مقدار قلیائیتنموده تا 

 اندازه گیری اکسیژن فعال
    Range: 0.3 - 30.0 mg/l (ppm) 
    Reagent: DPD No.4 Photometer 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

، با همزن کردهبه نمونه اضافه  DPD No.4عدد معرف )قرص(  0سپس  -

    شده و اثری حل معرف )قرص( به طور کامل در نمونهپالستیکی به هم زده تا 

 از آن باقی نماند.

را همزمان فشرده و به مدت  pHو  TAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

  شده نمایش داده مقدار اکسیژن فعال اندازه گیریثانیه صبر نموده تا  021

 شود.

 اندازه گیری ازن
 

      Range: 0.0 - 4.0 mg/l (ppm) 
Reagents: DPD No.1 Photometer    

        DPD No.3 Photometer  
 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

                      DPD No.1( های )قرص های معرفاز  هر کدام یک عدد قرص از -

      تا به هم زده  ، با همزن پالستیکیکردهبه نمونه اضافه  را DPD No.3و 

 باقی نماند. هابه طور کامل در نمونه حل شده و اثری از آن (ها )قرص ها معرف
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  را همزمان فشرده و به مدت fClو  TAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

 ازن اندازه گیری شده نمایش داده شود. مقدارثانیه صبر نموده تا  021

 در حضور کلر اندازه گیری ازن
      Range: 0.0 - 4.0 mg/l (ppm) 

Reagents: DPD No.1 Photometer   
           DPD No.3 Photometer 

           GLYCINE 
 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

    ، با همزن پالستیکی بهکردهبه نمونه اضافه  GLYCINEعدد معرف )قرص(  0 -

 و اثری از آن باقی  هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل شده

 نماند.

 و DPD No.1معرف های )قرص های( از هر کدام یک عدد قرص از  -

DPD  No.3  معرف ها  ، با همزن پالستیکی به هم زده تااضافه کرده

 طور کامل در نمونه حل شده و اثری از آنها باقی نماند. هب ()قرص ها

  را همزمان فشرده و به مدت fCl و TAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

      مایش داده شود.ن مقدار ازن اندازه گیری شدهثانیه صبر نموده تا  021

 اندازه گیری برم
      Range: 0.0 - 13.5 mg/l (ppm) 
      Reagents: DPD No.1 Photometer 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -
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به نمونه اضافه نموده، با همزن  DPD No.1عدد معرف )قرص(  0سپس  -

  شده و اثری  پالستیکی به هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل

 از آن باقی نماند.

را همزمان فشرده و به مدت  pHو  CYAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

 نمایش داده شود. مقدار برم اندازه گیری شدهثانیه صبر نموده تا  05

 در حضور کلراندازه گیری برم 
      Range: 0.0 - 13.5 mg/l (ppm) 

Reagents: DPD NO.1 Photometer   
          GLYCINE 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

    پالستیکی بهه، با همزن کردبه نمونه اضافه  GLYCINEعدد معرف )قرص(  0 -

  هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل شده و اثری از آن باقی

 نماند.

به نمونه اضافه نموده، با همزن  DPD No.1عدد معرف )قرص(  0سپس  -

  یشده و اثر حل معرف )قرص( به طور کامل در نمونهپالستیکی به هم زده تا 

 از آن باقی نماند.

را همزمان فشرده و به مدت  pHو  CYAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

 نمایش داده شود. برم اندازه گیری شده مقدارثانیه صبر نموده تا  05

  

 



12 

 

 یدااندازه گیری کلر دی اکس 

     Range: 0.0 - 11.4 mg/l (ppm) 
     Reagents: DPD No.1 Photometer 

 شسته شود.ابتدا سل دستگاه با آب مقطر  -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

ه، با همزن کردبه نمونه اضافه  DPD No.1عدد معرف )قرص(  0سپس  -

   حل شده و اثری  معرف )قرص( به طور کامل در نمونهپالستیکی به هم زده تا 

 از آن باقی نماند.

     را همزمان فشرده و به fClو  CYAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

اندازه گیری شده نمایش  کلر دی اکساید مقدار ثانیه صبر نموده تا 05مدت 

 داده شود.

 با حضور کلر یدااندازه گیری کلر دی اکس

      Range: 0.0 - 11.4 mg/l (ppm) 
   Reagents: DPD No.1 Photometer 

        GLYCINE 

  شسته شود.ابتدا سل دستگاه با آب مقطر  -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

    ه، با همزن پالستیکی بهکردبه نمونه اضافه  GLYCINEعدد معرف )قرص(  0 -

  و اثری از آن باقی هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل شده

 نماند.

با همزن ه، کردبه نمونه اضافه  DPD No.1عدد معرف )قرص(  0سپس  -

   شده و اثری  پالستیکی به هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل در نمونه حل

 از آن باقی نماند.
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را همزمان فشرده و به مدت  fClو  CYAدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

 اندازه گیری شده)در حضور کلر( تا مقدار کلر دی اکساید ثانیه صبر نموده  05

 نمایش داده شود.

 یدااندازه گیری هیدروژن پر اکس

    Range: 0.3 - 2.9 mg/l (ppm) 
    Reagent: Hyd. Peroxide LR Photometer 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

همزن ه، با کردبه نمونه اضافه ید اهیدروژن پر اکسعدد معرف )قرص(  0سپس  -

     پالستیکی به هم زده تا معرف )قرص( به طور کامل درنمونه حل شده و اثری

 از آن باقی نماند.

را همزمان فشرده و به  CYAو  On/Offدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

مقدار هیدروژن پر اکساید اندازه گیری شده ثانیه صبر نموده تا  021مدت 

 نمایش داده شود.

 سختی کلاندازه گیری 

    Range: 0 - 500 mg/l (ppm) 
    Reagent: POL20TH1/POL10TH2 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

قطره معرف )محلول(  4و  POL20TH1( محلولمعرف ) قطره 01سپس  -

POL10TH2  پالستیکی به هم زده تا معرف به نمونه اضافه کرده، با همزن

 از آن باقی نماند. ( به طور کامل درنمونه حل شده و اثریمحلول)



14 

 

را همزمان فشرده و به  pHو  ZEROدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

اندازه گیری شده نمایش داده سختی کل ثانیه صبر نموده تا مقدار  021مدت 

 شود.

 سختی کلسیماندازه گیری 

    Range: 0 - 500 mg/l (ppm) 
    Reagent: POL20CaH1/POL20CaH2 

 ابتدا سل دستگاه با آب مقطر شسته شود. -

 میلی لیتر از نمونه داخل سل ریخته شود. 01به میزان  -

قطره معرف )محلول(  01و  POL20CaH1( محلولمعرف ) قطره 01سپس  -

POL20CaH2  تا معرف به نمونه اضافه کرده، با همزن پالستیکی به هم زده

 از آن باقی نماند. ( به طور کامل درنمونه حل شده و اثریمحلول)

را همزمان فشرده و به  fClو  ZEROدر آخر درپوش سل را گذاشته، دکمه  -

سختی کلسیم اندازه گیری شده نمایش ثانیه صبر نموده تا مقدار  31مدت 

 داده شود.

  300د به خود بعد از*** در صورتی که از دستگاه استفاده نشود به صورت خو

 میگردد.  ثانیه دستگاه خاموش

 در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.*** 

                                                                         

                                                                                                                                                               با تشکر                                                                             


