SAMLEVEJLEDNING . VEDLIGEHOLDELSE . TIPS&RÅD

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED DIT NYE ELEMENT AKVARIE

TILLYKKE MED DIT NYE ELEMENT AKVARIE

Vi har samlet en vejledning til dig med praktiske tips og gode råd, så
du får en god start med dit ELEMENT-akvarie. Her finder du både en
oversigt over indhold, en samlevejledning, rengøringstips, forslag til
tilbehør samt en beskrivelse af filterets funktion.
God fornøjelse!
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1 HVOR SKAL DIT AKVARIE STÅ?
Før du samler dit akvarie, bør du beslutte dig for, hvor det skal stå. Har du købt
et ELEMENT møbel sammen med dit akvarie, anbefaler vi, at du starter med
at samle møblet og placere det der, hvor du gerne vil have dit akvarie stående.
Nedenfor har vi samlet nogle gode råd til dig, når du skal finde det helt rigtige
sted.

VÆLG UNDERLAG MED OMHU

Betongulv er altid bedst, fordi det kan bære vægten uden at sætte sig over tid,
men har du et trægulv, skal du være opmærksom på følgende:
Træ sætter sig med tiden, og det er sjældent beregnet til, at du stiller et tungt akvarie på det.
Når træet giver sig, begynder akvariet at synke,
og synker det skævt, begynder det at vride, og
det kan få bunden til at revne. Det er derfor ikke
den korte tids påvirkning af trægulvet, som er
udfordringen, men påvirkningen over længere tid.
Har du et trægulv på strøer, skal du sørge for, at
møblets 4 hjørneben står ovenpå en strø. Det
giver en større chance for, at gulvet giver sig ens i
begge sider og ikke kun synker til den ene side.
På den måde kan du bedre undgå, at akvariet måske bliver utæt eller revner, fordi det synker skævt
og vrider sig. Du kan evt. lægge en kraftig plade
under møblet, så trykket bliver jævnt fordelt.

Har du et trægulv på strøer, skal du
sørge for, at møblets hjørneben står
ovenpå en strø.

Pas på med meget tykke gulvtæpper, da det er
et meget ustabil underlag, og du risikerer, at dit
akvarie kommer til at ”gynge”.

UNDGÅ SOLLYS

Sollys bør ikke kunne ramme akvariet, da det blandt andet kan
give en uønsket algevækst og kan øge vandets temperatur.

FIND EN PLADS MED RO

Det stresser akvariets fisk, hvis der er meget trafik frem og tilbage foran akvariet – desuden er der større risiko for, at du støder
ind i akvariet, hvis du ofte går tæt forbi.

STIL IKKE AKVARIET FORAN EN RADIATOR

Hvis du stiller dit akvarie tæt på eller foran en radiator, varmer du
for det første vandet i akvariet op til en højere temperatur end
tiltænkt. For det andet lukker du af for, at varmen fra radiatoren
spreder sig i huset.

BONUSINFO

Filteret kommer med komplet
filtermateriale. Du kan altid
købe ekstra eller specielle
filtermaterialer til bestemte
formål og erstatte de materialer, som følger med.
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2 TJEK, AT MØBLET ER I VATER
Sæt et vaterpas på møblet, så du er sikker på, at bordet står lige.
Justér evt med nogle stykker plast eller lignende under fødderne, hvis det ikke er i vater. Møblet skal altid være 100 % i vater,
så du undgår, at vandet hælder til den ene side. En skævridning
af akvariet kan i værste fald få det til at revne.

UDVENDIG BAGGRUND
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Har du valgt en udvendig baggrund, bør du sætte den fast på
akvariets bagside, før du går videre.

PAK AKVARIET UD

4

Placer akvariet oven på møblet, så forsiden flugter møblets
front. Akvariet passer præcis til møblet, da de er lavet i samme
mål. Akvariet har to udskæringer øverst på bagsiden til ledninger og eventuelle slanger – det er denne side, som skal stå ind
mod væggen.
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PAK INDHOLDET I AKVARIET UD
Når du pakker indholdet ud, er der forskelligt tilbehør med.
Brug billederne her på siden til at identificere de forskellige dele.

a

c
b

g
f
i
i
i
h

i
h
i
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d
e

a

Filterbeholder

b

Udstrømmerdyse del 1

c

udstrømmerdyse del 2 (med spreder)

d

Klips og låseklips til filter

e

Filterpumpe (med rotor og aksel)

f

Filterkurve med filtermaterialer
(2 stk. fin svamp, 1 stk. grov svamp, 4 stk. filtervatpuder)

g

Varmelegeme

h

Låg (2 plader)

i

Lampeplade i aluminium
2 endestykker til Lampeplade
1 foderdæksel
2 LED-strips
strømforsyning
Y-splitter

6 TJEK FILTERETS INDHOLD
a

b

3

a

Start med at fjerne låget på filterbeholderen.

2

b

Løft filterkurvene op af beholderen. Her vil du kunne se at de
to kurve er klikket sammen. I filterkurvene ligger filtermaterialet. Vi anbefaler, at rækkefølgen på filtermaterialerne starter nederst med 2 fine svampe (1), dernæst 1 grov svamp (2)
og de 4 filtervatpuder (3) øverst.

1

c

Tjek, at filtermaterialerne sidder, som de skal, og vent herefter med at sætte materialerne tilbage, til du har monteret
filteret i akvariet.
c

Løft varmelegemet op af beholderen.

d

Tag pumpen op af filterbeholderen. Tjek gerne, at rotor
og aksel sidder, som de skal. Det er en god øvelse at skille
pumpen ad, til når du skal rengøre den. Læg efterfølgende
pumpen sammen med filterkurvene og varmelegemet.

d

Nu er du klar til at montere filterbeholderen i akvariet.

7 MONTER FILTERBEHOLDEREN I AKVARIET
a
a

Beslut, hvor du gerne vil have filterbeholderen til at hænge.
Du kan placere den i en gavlende, i et hjørne eller et vilkårligt
sted på bagvæggen.

b

1
b

2

3

Brug de medfølgende klips (1 & 2) og låseklips (3) til monteringen. Filteret hænger i akvariets topramme. Du skal bruge
de tykke klips (1) til 80 & 100cm akvarierne og de tynde klips
(2) til 120 cm akvariet.
Du skal bruge 3 klips, hvis filterbeholderen skal hænge i et
hjørne. Hvis du hænger den på en gavlende eller på bagvæggen, skal du kun bruge 2.

B
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7 MONTER FILTERBEHOLDEREN I AKVARIET
c

Klipsene passer præcist op i underkanten af akvariets topramme.
Du sætter dem blot op i rammens underkant og vipper dem derefter 90
grader, så de kommer ned på plads og låser sig fast i toprammen.

c

c

C

Vip klipsen
90 grader
ned,

Sæt klipsen
op i rammens
underkant

så den flugter
glasset

DETAIL C

d Herefter hægter du filterbeholderen ind på klipsene.

d

d

.

e

Til sidst trykker du låseklipsene ind ovenpå klipsene. Så du har sikret, at beholderen sidder godt fast.

e

e

E
DETAIL E

DETAIL E
E

OBS!
Du kan ikke umiddelbart fjerne låseklipsene med fingrene, da de sidder godt fast.
Brug fx en skruetrækker til at lirke dem løs, hvis du ønsker at flytte filterbeholderen.
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8 PLACER FILTERINDHOLDET I FILTERBEHOLDEREN
a
a

Sæt filterkurvene på plads i beholderen.

b

Sæt pumpen på plads og indsæt udstrømmerdysen. Start med
at sætte de to dele af udstrømmerdysen sammen, hvorefter
du sætter enden uden spreder i filterbeholderens udgang ved
filterpumpen.

c

Indstil udstrømmerdysen mod vandoverfladen som vist på billedet, så du skaber en god cirkulation i vandoverfladen.

d

Indstil varmelegemet til den ønskede temperatur ved at dreje på
justerskruen. Drej med uret for at hæve temperaturen, eller drej
mod uret for at sænke temperaturen.

b
f

Skalaen er absolut kun vejledende. Brug altid et termometer til
at tjekke temperaturen – det er ikke en fejl, hvis vandets temperatur ikke stemmer med indstillingen på termostaten.
Bemærk, at varmelegemet kun virker korrekt, når filterpumpen
kører. Det skyldes, at filterpumpen får vandet til at cirkulere,
og hvis der ingen cirkulation finder sted, vil varmelegemet blot
opvarme det vand, der er i rummet ved varmelegemet.

c

Det er helt normalt, at der går noget tid, før temperaturen er stabil. Et akvarie på 140 L bruger typisk 1 døgn på at opnå en stabil
temperatur. Det afhænger af antal watt på dit varmelegeme og
omgivelserne (temperatur på vand og rum).
OBS. Varmelegemet kan ikke køle vandet i akvariet ! Hvis din
stue er meget varm, vil vandet i dit akvarie blive mindst ligeså
varmt - og sandsynligvis et par grader højere!
e

Træk ledningerne ud gennem udskæringen bag på akvariet.

f

Læg låget på filterbeholderen

d

e

BONUSINFO
Vi anbefaler en temperatur på 25
grader, men det er altid en god idé
at undersøge, hvilken temperatur
netop dine fisk skal have.

9 KLARGØR AKVARIETS LÅG OG LYS

Nu skal du have låg på akvariet. Låget består af tre plader:
2 kompositplader (aluminium med en kerne af plast) og en massiv aluminiumsprofil med 2 spor i midten – den skal du bruge til
lamperne.
Derudover skal du nu bruge:
2 stk. LED-lamper
2 stk. endestykker
1 stk. foderdæksel
1 stk. strømforsyning
1 stk. Y-splitter

START MED AT SAMLE LAMPEN
a

Sæt det ene endestykke på aluminiumsprofilen med de to spor.

b

Fjern beskyttelsesfilmen fra LED-lamperne.

c

Skub begge lamper ind i sporet
– Husk at vende lamperne rigtigt, så lyset kommer ned i akvariet.
Sæt det andet endestykke på og placer lampen i midten af akvariet.

d

a

b

c

d

Træk ledningerne ud gennem gennemføringen på akvariet bagside, og saml dem nede i møblet.

SÆT RESTEN AF LÅGET PÅ
a

Fjern beskyttelsesfilmen på begge kompositplader
– der er film på begge sider.

b

De små hak på pladens ene side skal ned i rillen ved lampen,
hvorefter du kan vippe pladen ned på plads. Gentag ved begge
kompositplader.

c

Placer gerne pladen med hul til foderdækslet yderst.
Her kan du trykke foderdækslet ned på plads og lukke det til.

BONUSINFO
Har du valgt et sort akvarie, er der både en
blank og en mat overflade på kompositpladerne, og du kan derfor vælge, om du vil
have en blank eller en mat overflade øverst.
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b

c

TILSLUT LED-LAMPERNE TIL STRØMFORSYNINGEN
a

a

b

+

LED-lamperne kobles sammen med Y-splitterens 2 udgange.

b Y-splitterens indgang kobles til strømforsyningen.
c
d

Der sidder en afbryder på ledningen, som du kan bruge til at
tænde og slukke for lamperne.

c

d

Tilslut gerne din strømforsyning til et tænd- og sluk-ur (ikke
inkluderet), så dine fisk får en fast døgnrytme, og du slipper for
at huske på at tænde og slukke for lyset.
Husk altid, at filteret og varmelegemet ALDRIG må tilsluttes et
tænd- og sluk-ur – de skal være tændt 24/7.

d

a

b

BRUG MØBLETS RUM
Møblet er åbent bagtil, ligesom skillevæggen ikke går hele vejen
igennem til bagvæggen. Det giver god mulighed for at placere
ledning og stikdåse i skabet, da ledningerne kan ligge på tværs,
og de behøver derfor ikke at gå bag om akvariet.
Åbningen bagtil giver desuden god ventilation, så der ikke kommer fugt, hvis du fx har net og andre ting til akvariet liggende.

OBS! Strømforsyningen bliver varm. Læg den i skabet, så den
altid kan komme af med varmen – den må ikke dækkes over.

BONUSINFO
Lampen består af forskellige farvede dioder, som
giver et flottere lys. Vi har udvalgt kombinationen af
farver, så det giver et optimalt spektrum til at vise
dine fisk og planters flotte farver bedst muligt.

c

10 DEKORATION AF DIT AKVARIE
Nu er du klar til at dekorere dit akvarie.
Har du store og tunge elementer som fx sten, er det en god idé
at sætte dem direkte på bunden, inden du kommer grus eller
sand i. Du kan vælge at lægge en egnet plade af fx plast i bunden af akvariet, så dine elementer står sikkert.
Hæld herefter grus eller sand i bunden og dekorer akvariet færdigt.

BONUSINFO
Vær ikke nervøs for at hælde meget grus og mange sten i
akvariet, så længe det står på det originale møbel. Akvariet er
beregnet til en god mængde sten og grus. Da glasset ligger
direkte ned på træpladen, kan det ikke bøje, og kan derfor heller
ikke revne.

11 HÆLD VAND I DIT AKVARIE
Tjek altid, om dit akvarie står lige på møblet og ikke stikker ud
over kanten i en af siderne, inden du hælder vand i. Skulle det
ske, at akvariet forskubber sig en smule under processen, kan
du dog sagtens skubbe det tilbage på plads, da overfladen på
møblet er rimelig glat.

2-3 mm
25°C

Brug vand fra vandhanen, gerne tempereret til 25 grader, så du
hurtigere kan komme i gang med næste step.
Husk, jo langsommere du hælder vandet i, desto bedre. Hvis du
lader det løbe meget langsomt ned, kan vandet være helt klart
og flot, når akvariet er fyldt helt op.
Vandstanden skal være 2-3 mm over underkanten på
akvariets topramme – eller ca. midt på rillerne øverst på filteret. Det er meget vigtigt for, at der kommer en jævn gennemstrømning af vand gennem filteret.

KONTROLLÉR TVÆRSTIVERNES PLACERING
Tværstiverne kan let have flyttet sig lidt under
håndtering og transport. Kontroller derfor at de
er placeret som vist til højre.
Du må ALDRIG fylde akvariet op med vand, hvis
begge tværstivere ikke er monteret korrekt.

298,82

298,82

80cm: minimum 250mm.
100cm: minimum 300mm.
120cm: minimum 350mm.

80cm: minimum 250mm.
100cm: minimum 300mm.
120cm: minimum 350mm.

SÆT IKKE PLANTER I SAMME DAG

Dit akvarie bør stå i mindst en uge,- gerne
14 dage, før du begynder at sætte planter og fisk
i – du må dog tidligst sætte planter i, når vandtemperaturen er korrekt.
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SÅDAN VIRKER DIT ELEMENT-FILTER
ELEMENT filteret er specielt udviklet til at være en
alt-i-en-løsning.
Her kan du læse om, hvordan filteret virker.
Vandet strømmer ind i filteret fra 3 retninger: øverst på filterets
forside, nederst på filterets bagside samt nede fra filterets bund.
Vandet løber naturligt ind i filterbeholderen, da der er lavere vandstand her end i akvariet når pumpen kører.
En del af vandet kommer ind i rummet med varmelegemet, som
varmer det op, hvorefter det løber ned igennem filtermaterialerne
og bliver renset.
Rotoren og akslen i filterpumpen trækker det rensede og tempererede vand ind igennem pumpen og ud igennem udstrømmerdysen.
Indstil gerne udstrømmerdysen, så vandet strømmer op mod
vandoverfladen. Det giver den bedste cirkulation og iltning af
vandet. Det bedste resultat opnår du, når vandet cirkulerer rundt i
akvariet.
Husk, at vandstanden skal være 2-3 mm over underkanten på
toprammen – eller midt på rillerne øverst på filteret

FEJL I TEMPERATUR ELLER LUFT I UDSTRØMNINGEN
TEMPERATUREN FALDER

Lav vandtemperatur kan skyldes for lav gennemstrømning i filteret
eller for lidt vand i akvariet.
2-3 mm højere
end underkanten
af toprammen

FILTERET LARMER ELLER BLÆSER LUFT UD

Begynder filteret at larme eller blæse luft ud, er det typisk, fordi
vandet ikke længere strømmer frit igennem filtermaterialerne.

LØSNING

Er temperaturen faldet, eller kommer der luft med ud ad udstrømmeren, kan du tjekke, om der er nok vand i akvariet. Er der det, kan
du prøve at rense filtermaterialet, så gennemstrømningen af vand
igen bliver stabil – læs hvordan på de næste sider, hvor vi viser,
hvordan du holder dit akvarie rent.

CHECK
VANDSTANDEN

SÅDAN RENGØR DU DIT
ELEMENT FILTER OG AKVARIE
Du behøver ikke løfte hele filterbeholderen ud for at rense dit
filter. Sidder der skidt og alger ved rillerne, kan du børste dem fri
og rense dem. Fjern også eventuelle blade og andet skidt.
OBS: Brug aldrig sæbe, når du gør akvariet og dets dele rent.
Brug kun rent vand.

RENGØRING AF FILTERMATERIALER
a

Løft filterkurvene op.

b

Rens blot én eller to af filtervatpuderne i stedet for
alle på en gang. Du kan også bytte rundt på rækkefølgen af filtervatpuderne, så du får en frisk øverst.

a

Rens gerne filteret, samtidig med at du skifter vand i
akvariet. Brug det gamle vand til at rense filtermaterialerne. Så skåner du bakterierne i dit filter.
Det er ikke tilrådeligt at gøre filtermaterialet fuldstændigt rent, da det kan dræbe hele bakteriekulturen.
c

De nederste filtermaterialer (fin svamp og grov svamp)
skal typisk blot renses eller skiftes 1 til 2 gange om
året.
Skifter du dine filtermaterialer til nye, bør du nøjes
med at skifte én enhed ad gangen, så du holder liv i
bakteriekulturen. Skifter du alle enheder, gør du
filteret sterilt, og så vil der gå lang tid inden det igen
bliver biologisk aktivt.

VARMELEGEMET

Tjek med jævne mellemrum, om varmelegemet fungerer, ved
at løfte det lidt op fra filterbeholderen og tjekke, om der er lys i
lampen når det varmer.
OBS. Tag aldrig varmelegemet helt op af vandet mens det er
tændt. Tænd det aldrig hvis det ikke er under vand, og sæt det
aldrig tilbage i vandet hvis det er varmt.
PUMPEN
Pumpen er fuldt neddykkelig, og du kan derfor nemt rengøre
pumpen med vand. Hver tredje måned bør du skille den af og
rense både aksel og rotor.
RENGØRING AF LÅG
Tør gerne jævnligt dine lågplader af med en fugtig klud, særligt
hvis du bruger en luftsten eller har indrettet dit akvarie med
saltvand.
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b

c

c

c

Ved saltvandsakvarier skal du være opmærksom på, at saltet
ikke må sætte sig på låget. Salt danner krystaller, og sætter det
sig mellem lagene i lågpladerne, vokser krystallerne og presser
pladens dele fra hinanden.
Det samme kan ske med meget kalkholdig vand. Især hvis du
bruger en luftsten til at lave bobler, da de sætter sig på låget.
Kondensvand skader ikke låget, da der ikke er kalk heri.

RENGØRING AF LYS

Da der er en beskyttelsesplade på lamperne, kan du nemt og
sikkert tørre dem med en fugtig klud for at rense dem.
Vær opmærksom på, at det er helt normalt, at der kan komme
lidt kondensvand inde i lampen. Det skyldes, at lampen køler
ned, når du slukker for lyset om aftenen, og det giver kondens
på indersiden. Når du tænder for lampen om morgenen, fordamper kondensen hurtigt igen.
Dioderne er hermetisk forseglet med et silikonelag, og de kan
derfor sagtens tåle lidt vand. Den ydre beskyttelsesplade er netop gjort utæt med vilje, da det giver en bedre luftgennemstrømning inden i lampen.

AKVARIETS GLAS

Rens akvariets glas for alger med fx en algemagnet eller en skraber. Rens gerne glasset en til to gange om ugen, og brug altid
redskaber, der er tiltænkt formålet.

RENGØRING AF BUNDLAG

Du kan bruge en speciel støvsuger, når du skifter vandet i dit
akvarie, som også suger skidt ud af dit grus og sand, uden at
tage det med op.

SKIFT VAND

Hvor ofte du skal skifte akvariets vand, afhænger rigtig meget
af størrelsen på dit akvarie, hvad du fodrer med, størrelsen på
filteret samt hvilke fisk du har – store fisk kræver fx hyppigere
vandskift.

1/4 del skiftes

En god tommelfingerregel er at skifte 1/4 af vandet minimum
hver tredje uge.
Undgå at skifte alt vand på én gang, da det ødelægger bakteriekulturen i dit akvarie.

BONUSINFO
Har du meget kalkholdig vand,
og vil dine fisk (fx fisk fra Sydamerika som discus og neonfisk) helst have blødt vand,
kan du anskaffe et anlæg som
laver blødt vand.
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TILBEHØR
Har du anskaffet et ELEMENT-akvarie, har du mulighed for at
købe ekstra tilbehør, som kan pifte oplevelsen af dit akvarie op.
Du kan læse om nogle af de oftest valgte muligheder herunder.

LUMAX LED-LYS

Få ekstra lys i dit akvarie med LUMAX LED-lamper. Du placerer
dem blot ovenpå tværstiverne og lægger låget på plads igen.
Med LUMAX kan du flytte lyset hen til forruden, så du altid får
lys ind på forsiden af dine fisk – på den måde undgår du, at der
altid er skygge på den side af fiskene, som vender ud mod dig.

2 stk. LUMAX LED-lys liggende på tværstiverne

Da LUMAX ligger ned på dine tværstivere, har du stadig lys i
akvariet, når du fjerner låget – det er ofte en stor hjælp, hvis du
skal ordne noget i akvariet.
Husk at anskaffe dig en passende stor strømforsyning og flere
Y-splittere sammen med LUMAX-lampen. Så kan du koble alle
dine lamper sammen til én enhed.

LUMAX LED-CONTROLLER

Med en LUMAX LED-controller kan du lave både solopgang og
solnedgang i dit akvarie. Med controlleren vil lyset langsomt
komme frem om morgenen og ligeledes langsomt tone ud om
aftenen. Desuden kan du indstille et svagt natlys eller vælge
controllerens sky-funktion, som imiterer dagslysets vekslende
styrke, som når skyerne går for solen.
LUMAX LED-controlleren er med til at skabe et mere naturligt
lys i akvariet.
Du kan både koble LUMAX LED-controlleren på standardlyset
der følger med ELEMENT-akvariet og på evt. ekstra LUMAX
LED-lamper.

FORØG DIN FILTERKAPACITET

Sæt et ekstra stykke filter på og få større effektivitet i filteret.
Det er muligt at forøge filterets kapacitet og ydeevne ved at koble et ekstra stykke på med en ekstra filterkurv og filtermaterialer.
Du klikker blot bunden af dit filter, sætter den ekstra del på,
hvorefter du klikker bunden på igen. Her kan du så sætte tre
filterkurve i – det er fx en god idé, hvis du har store fisk, som
sviner meget.

BONUSINFO
Har du købt et 240 liters ELEMENTakvarie, følger det store filter med tre
filterkurve allerede med.
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1 stk. LUMAX LED-lys på tværstiverne

UDVENDIGT FILTER

Du kan købe et udvendigt filter og placere det i møblets skab.
Dog skal du være opmærksom på, at der maksimalt er plads til
rør på 16 mm i udskæringerne på bagsiden af akvariet.

SKUFFER TIL MØBLET

Med et skuffesæt til møblet kan du anbringe dit fiskefoder og
net i skufferne og frigøre plads i skabet, som du så kan bruge til
andre ting, der kræver mere plads.
Se mere af vores store udvalg af 4FISH tilbehør på vores hjemmeside. Her har du mulighed for at finde meget mere tilbehør til
dit akvarie.

GOD FORNØJELSE
Du er nu nået hele vejen igennem vores vejledning og er klar
til at nyde dit ELEMENT-akvarie. Vi håber, du får mange gode
stunder foran akvariets magiske ro, og at du finder glæde i at
udforske de mange muligheder

BONUSINFO

New Aqua Life
New Aqua Life sikrer et optimalt
miljø for fisk og planter i akvariet før
og under ibrugtagning.
New Aqua Life indeholder et koncentrat af 7 naturligt forekommende
nedbrydningsbakterier. Bakterierne
omdanner på hver deres måde
affaldsstoffer fra fiskene, foderrester
og slam ibundlaget til uskadelige
stoffer.
Sådan sikres det bedste akvariemiljø.

Tilsætter du New Aqua Life skaber
du en god sund bakteriekultur, som
kan hjælpe dig hurtigere i gang.

Vejledning:

AM200

NEW AQUA LIFE
Naturlig biologisk
vandrensning

Kun til behandling af dyr
Opbevares utilgængeligt for børn
Opbevares ved stuetemperatur

Eldorado A/S
Ole Rømersvej 31-35
DK-6100 Haderslev
Indhold 150 ml

Koncentrat af naturlige
nedbrydningsbakterier
Modner hurtigt nyt akvarievand
Nedbryder slam, ammoniak og nitrit
Naturligt og absolut ufarligt produkt
Nok til behandling af 1500 l vand

+45 7452 0888

www.akvastabil.dk

Flasken omrystet grundigt før brug.
Indholdet vil fremså lidt brunligt og
uklart.

Dosering:
Der tilsættes 2 ml. New Aqua Life
per 10 liter vand i nystartede ferskvandsakvarier. Derefter tilsættes
1 ml. per 10 liter vand om ugen
til vedligehold af den biologiske
balance i akvariet.
Til saltvandsakvarier bruges
dobbelt dosis.
Sættes nye fisk i akvariet, tilsættes
samtidig en ekstra ugentlig dosis,
for at opgradere og forberede bakteriekulturen for de nye beboere.
Bruges medicin i akvariet anbefales det at tilsætte New Aqua Life
ca. 48 timer efter endt behandling.
Brug samme mængde som ved et
nystartet akvarium.
Hele låget indeholder 35 ml.
Lågets indvendige gevinddel
indeholder 5 ml.
mail@eldorado.dk
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