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Hvordan holder du dine badegæster
glade?
Vi forestiller mig, at ét af punkterne er at sikre, at badegæsterne går hjem uden klorlugtende hår og røde øjne pga
overklorering eller med en bacille i systemet pga underklorering.
Her har Chematest hjulpet dig i årevis, og i denne udgave af CKE INFORMERER fortæller vi dig mere om den nye generation,
der blev lanceret sidste år; nemlig Chematest 30 og 35.

Nyt instrument; nye vaner
Vi kender godt det at have brugt et instrument i årevis og været vant til funktionerne for
så at skulle skifte til et opgraderet instrument og vænne sig til de nye funktioner. Det kan
godt tage lidt tid at finde rundt i menuen og vænne sig til ændrede arbejdsgange.
Derfor har vi optaget en række videoer, der kan hjælpe dig enten i gang eller videre. I
skrivende stund har vi følgende videoer:
l

Introduktion

l

Udstyr

l

Hovedmenuen

l

Indstilling af sprog

l

Eksperttilstand

l

Bruger og ID

l

Quickmenu

l

Metodekatalog

l

Enheder

Videoerne tager udgangspunkt i Chematest 35, men passer også til Chematest 30.
Vi lægger løbende yderligere videoer op med gennemgang af flere af funktionerne.

Har du haft en af de nye Chematester i hænderne?
Hvis du endnu ikke har haft en af dem mellem hænderne, kan du møde os på Dansk Svømmebadsteknisk Forenings årsmøde
den 25.-26. marts på Hotel Legoland.
Vi er til stede i netværkspauserne og har taget instrumenterne med, så du kan både se og mærke kvaliteten og forskellen. Du
kan også få en snak med os og stille alle de spørgsmål, du må have på hjerte.
Du får også mulighed for at tale med os om indeklimaet i dine faciliteter. Vi præsenterer nemlig også vores Rotronicinstrumenter, som er skræddersyede til at overvåge indeklimaet i svømme- og sportshaller.

Bemærk, at Dansk Svømmebadsteknisk Forenings årsmødet pga CoVid-19 er flyttet
til den 19.-20. august



Vi har her på sitet samlet en helt side dedikeret til vores løsninger til svømmebade. Her kan du læse meget mere om, hvad vi
kan hjælpe dig med.
Husk også, at du kan bestille din Chematest og tilbehør online her på sitet . Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte Lars Gjedde.
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