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Introductie

Ook de verlichting biedt vele mogelijkheden, waarbij zowel koud-, tropische en zeewater
vissen en/of lagere dieren in een aangepast licht kunnen vertoeven (zie hoofdstuk
‘Verlichting’). Verder zijn alle voorgeschreven veiligheidsnormen in acht genomen.
De Evolution is conceptueel ontworpen. De grondslag van dit concept, hoogste
functionaliteit, eenvoudig en adequaat onderhoud, optimale zekerheid voor mens en
dier, zijn verschillende belichtingsaspecten (zie hoofdstuk ‘Verlichting’), en een perfecte
waterbehandeling (zie hoofdstuk ‘Aquariumfilter’). De Evolution heeft een up-to-date
design en is verkrijgbaar in diverse hoogglans kleuren.
De Evolution kan probleemloos op elk bureel, slaapkamer, keuken, enz. geplaatst
worden, met een minimum aan voorzieningen. Het is een aanrader voor kinderen daar
de Evolution een direct contact met de natuur weerspiegeld, tevens is het een leerrijke,
creatieve en boeiende hobby voor het ganse gezin.
Wij wensen U veel plezier bij het houden van deze fantastische onderwater wereld.

Inhoud
- Aquarium EVOLUTION : 37 Liter
- Belichting : 2 x PL lampen - 11 watt type EVOLUX 6500 K°
- Moonlight belichting 2x blauw.
- Filtermateriaal : EVOFOAM in filterkamer 1 en 3.
EVOMAT-Combi filtervlies in kamer 2 .
BIO-BALL en BIO-RING Small met EVOFOAM in kamer 3.
Regelbare EVO POMP 500 L/h met slang.
- Regelbaar uitstroomstuk.
- 1 plastiek hulpstuk om lichtkap van frame te verwijderen (Cover Remover).
- Gebruiksaanwijzing / Garantiekaart

Gelukgewenst met de aankoop van uw Evolution. De Evolution is een functioneel
en eigentijds nano-aquarium, ontworpen om individuele biotopen zo dicht mogelijk te
benaderen. De gebruiksaanwijzing behandelt voornamelijk het houden van tropische
vissen, daar dit de hobby is van 90% van de liefhebbers. Doch de Evolution is ook
uitermate geschikt voor zeewater vissen, lagere dieren, terrariums, garnalen, enz... Zie
onze website voor meer informatie (onder Aquariums/Evolution).
De Evolution heeft een zeer efficiënt ingebouwd filter met een minimum aan onderhoud.
Een waaier van filter materialen (Evo-Mat), ontwikkeld voor de Evolution, zorgen voor
goede waterwaarden.
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Verpakking
De Evolution is veilig verpakt in styrofoam, bestaande uit een boven- en onderdeel, dit
om glasbreuk te voorkomen en de hoogglans lakering te beschermen (zie foto). Na controle wordt het aquarium in een plastiek zak geplaatst, dit als bijkomende bescherming.
Op het bovendeel van de styrofoam bevinden zich de Cover Remover en 2 elektriciteits
kabels, nl. links de kabel van de pomp, rechts de kabel van de verlichting (zie foto).
Neem het aquarium met de nodige voorzichtigheid uit de doos. Verwijder de styrofoam
en de plastiek zak.

Inrichting -

Plaatsing

1. Fertiplant A.B.F. is een bodemgrond met een lange duurbaarheid voor traag en snel
groeiende aquarium planten. Deze bodemgrond bevat verschillende elementen,
die geleidelijk worden vrijgegeven wanneer zo nodig zijn voor de planten. Fertiplant
A.B.F. bevat zowel laterit, lignite als sporenelementen. Bevordert de plantengroei en de
micro-fauna. Stabliliseert de Ph waarde en is nitraat en fosfaat-vrij. Fertiplant A.B.F.
verhindert ook algvorming.

Volgende punten moeten in acht genomen worden bij het plaatsen,
inrichten en in werking stellen van de Evolution:
Installeer de Evolution op een plaats waar geen direct zonlicht kan
invallen, daar dit tot ongewenste algvorming zou kunnen leiden.
Het onderstel moet een gewicht van ong 50 Kg kunnen dragen.
Plaats de Evolution nooit op elektrische apparatuur zoals een
TV, stereo installatie of op meubels met vochtgevoelige oppervlaktes. Beide stopcontacten (pomp en verlichting) worden
altijd in lusvorm in het stopcontact geplaatst. Zorg ervoor
dat de Evolution vlak en op een gladde ondergrond staat.
Hoogglans meubels in 3 kleuren, speciaal ontworpen voor
de Evolution, zijn in het programma van Aquatic Nature. Maak nu het
aquarium zuiver met leidingwater, gebruik geen detergenten. Deze zijn
schadelijk voor vissen en planten.
Belangrijk : Als de Evolution gevuld is, mag hij onder geen enkele voorwaarde nog verplaatst worden, daar dit onvermijdelijk tot spanningen op
het glas leidt en glasbreuk tot gevolg kan hebben. Glasbreuk valt niet onder
garantie. Het gebruik van een luchtpomp is ten sterkste af te raden, en totaal
overbodig bij de Evolution.
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FertiPlant A.B.F.
met Dekoline ‘Panthere’

2

Ferti-Stick in
combinatie met
Dekoline ‘Maya’

3

Ferti-Soil
‘Black’

De bodemgrond speelt een belangrijke rol bij uw planten. 3 keuzes :

Bij gebruik van een laag Fertiplant A.B.F. wordt een tevens een laag Dekoline aangebracht. De hoeveelheid is afhankelijk van de hoogte of diepte die men wil creëren. Dekoline is verkrijgbaar in zakken van 5 kg en bestaat in meer dan 35 verschillende kleuren
(zie cover en onze website www.aquatic-nature.com). Met Dekoline richt u uw Evolution
volkomen in naar uw persoonlijke creativiteit en smaak. Kleur brengt leven...
Dekoline quartz is gebruiksvriendelijk en helpt door zijn macroporeuze structuur de
wortels van de planten aan de nodige aanhechtingspunten, wat de groei ten goede komt.
Licht spoelen is aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.
2. Ferti Sticks First Aid. Deze sticks zijn een compacte en complete voedingsbodem.
Ze worden gebruikt in combinatie met Dekoline. De Ferti-Stick wordt gewoon in de
Dekoline gedrukt. 1 Stick per 5 cm². Zeer aanbevolen bij stagnerende plantengroei.
Snel zichtbare resultaten.
3. Ferti-Soil , een unieke bodemgrond met een decoratief aspect. Ferti-Soil heeft een
levensduur van ong. 3 jaar. Door zijn macro-poreuze structuur biedt Ferti-Soil een
uitstekende verankering voor de plantwortels. Voedingsstoffen worden langzaam
vrijgegeven, en opgenomen door de planten. Zijn speciale structuur bevordert de microfauna en heeft gelijktijdig een filtrerend effect. Ferti-Soil stabiliseert de pH waarde tussen
6 en 7 en reduceert de KH. Het is daarom uiterst geschikt voor garnalen en vissen uit
zachtwater biotopen. Ferti-Soil is klaar voor gebruik, en hoeft niet op voorhand
gewassen te worden.

Water : Nu kan de Evolution voor 3⁄4 voorzichtig met water gevuld worden.
Leg een bord in het water om opspattend water te reduceren. Voeg Aqua-San toe,
dit beschermt uw visjes tegen evt. schadelijke bestanddelen aanwezig in het water.
Aqua-San neutraliseert chloor en zware metalen. Het beschermt de slijmhuid
(epidermus) en bevat een anti-stress middel. Te gebruiken bij elke water verversing.
Bacteriën en hun nut : om snel een biologisch evenwicht te bekomen en en tegelijkertijd
schadelijk nitriet en ammoniak te voorkomen, wordt een wekelijkse toediening van de
bacterie-cultuur Bio-bacter 2 in 1 ten sterkste aanbevolen. Bio-bacter 2
in 1 is de ideale manier om uw aquarium te voorzien van de noodzakelijke bacteria, tevens zorgen deze voor de verwijdering van het
organische afval. De dubbele kamer fles bevat bacteriën (zwarte dop) en
hun voeding (witte dop). Een regelmatige toediening (wekelijks) activeert
het bacterie bestand en zijn biologische functie.
Decoraties : Breng decoraties met de nodige omzichtigheid in het aquarium.
Aquatic Nature biedt een grote keuze aan decoraties - zie omslag van deze gebruiksaanwijzingen en onze website, onder ‘Decoratie’. Deze wondermooie decoraties zijn
uitstekend geschikt voor de Evolution daar ze CO2 en UV bestendig zijn.

Bemesting = Gezonde planten
Naast een goede voedingsbodem hebben planten behoefte aan extra bemesting.
Aquatic Nature heeft bewust 3 efficiënte plant bemesters hiervoor ontwikkelt :
Voor traag groeiende planten - Aqua-Plant Basic
Crypto’s

Anubias

Microsorium’s

Voor snel groeiende planten - Aqua-Plant Plus
Hottonia - Rotala’s

Rotala Macrantha

Nymphea’s

Planten : een zeer belangrijk aspect. Gezonde planten zorgen voor zuurstof en

absorberen ongewenste fosfaten en nitraten, m.a.w. onmisbaar voor een gezond
aquarium. Wees selectief bij de aankoop van waterplanten, en koop alleen aquatische
waterplanten. Daar planten een uitgebreid kapitel omvatten en wij hier wegens plaatsgebrek niet in detail kunnen treden, laat U bijstaan door uw handelaar bij uw keuze. Voor
meer details, verwijzen we U ook naar het internet of gespecializeerde boeken.
Toch enkele belangrijke tips: - a. bij de aanschaf van container plantjes, verwijder eerst
de steenwol en snij de wortels. De ideale lengte van de plant wortels is 1,5 - 2 cm.
Dit laat een snelle verankering van hun wortels toe.
- b. Snij de stemplanten nooit te kort (ong. 10 cm).
- c. Gebruik nooit uw handen om de stemplanten of wortels te snijden, anders worden
planten beschadigd en hun groei stagneerd.

Dagelijkse bemesting voor alle planten - Aqua-Plant 24 + Activator

Voor gezonde aquarium planten is de toevoeging
van CO2 van groot belang. Voor meer informatie,
zie onze website, onder rubriek CO2.
CO2 systemen - 3 types :

Aquatic Nature heeft een complete gamma van Aqua-Gardening gereedschappen
ontwikkelt, om U te helpen een prachtig onderwater landschap aan te leggen, zonder dat
U uw kostbare planten beschadigd.

a. CO2 Junior Kit (Art. n° 02 740)
b. CO2 Standard Kit (Art. n° 02 750)
c. CO2 Professional Kit (Art. n° 02 775)

a

b

c

Verlichting
De Evolution bevat 2 PL 11 watt lampen van het type Evolux 6500 K°. Deze zijn speciaal
ter bevordering van de plantengroei ontworpen. Om een goed plant-ingroei ritme en hiermee de biologische kringloop te bevorderen, adviseren wij volgend verlichtingsschema :
Week 2 Week 3 Week 1 beide lampen 6 uur per dag. beide lampen 7 uur per dag. beide lampen 8 uur per dag.
Na 3 weken zijn de planten goed ingeworteld, hun chlorofyl assimilatie is in werking.
De belichtingsduur kan nu evt. verlengd worden, dit naar gelang het type van de planten,
vissen, lagere dieren, terraria, etc... Een volledig spectraal scala werd hiervoor ontwikkelt
door Aquatic Nature (zie onderstaande tabel).

voorbeeld combinatie
zeewater aquarium
- licht voorin
Evolux White 10.000 K°
- licht achterin
Evolux Blue

voorbeeld combinatie voor
levend barende vissen
- licht voorin
Evolux White 6500 K°
- licht achterin
Evolux Red-White

Evolux Type

Toepassing

White 6500 K° (art. n° 02 116)

alle aquariumplanten, tropische vissen, terraria

White 10.000 K° (art. n° 02 121)

snel groeiende en rode aq.planten, zeewater

Red 8000 K° (art. n° 02 118)

goudvissen

Red-White 8000 - 6500 K° (art. n° 02 120)

levend barende vissen, tetra’s

Blue 30.000 K° (art. n° 02 117)

steenkoralen

Blue-White 30.000 - 10.000 K° (art. n° 02 119)

zeewater vissen, soft koralen

Tip : Na verloop van tijd, verliezen lampen aan intensiteit, en worden om de 12
maanden vernieuwd. Dit komt de aquarium bewoners ten goede. Voor meer informatie,
contacteer uw gespecializeerde handelaar.
Vervangen van de lampen : Opgelet : Bij het vervangen van de Evolux lamp(en)
moeten de beide stekkers uit het stopcontact genomen worden.
Het afnemen van de lichtkap moet met de bijgeleverde Cover Remover Tool gebeuren.
Lift het deksel 1-2 cm op. Neem de Cover Remover Tool en plaats deze tussen het
scharnier (fig. 1). Deze is speciaal ontworpen en past perfect in de gleuf. Duw de Cover
Remover Tool lichtjes tegen de lichtkap, de lichtkap schuift uit het scharnier (fig. 2).
Herhaal deze handeling op de andere scharnier. Leg nu de lichtkap op een handdoek.
Neem een kruis schroevendraaier en draai de schroeven van het ABS afdekdeel los
(fig. 3). 2 silicone-ringen bevinden zich over de metalen beugels (fig. 4). Verwijder deze.
Hef de lip van de lamphouder lichtjes op en verwijder de lamp (fig. 5). Het vervangen
van de lampen gebeurt in omgekeerde volgorde. Om de lichtkap terug op zijn plaats te
krijgen, volstaat het de Cover Remover Tool omgekeerd tegen de scharnier te houden
(fig. 6), en de lichtkap terug op zijn plaats te drukken (fig. 7).

Onderhoud
Pomp
Opgelet : Laat de pomp nooit lopen zonder water in het aquarium ! Indien de stroming
van de pomp te krachtig is, kan de pomp, die zich in het linkervak
bevindt, door een eenvoudige beweging op een lager debiet
ingesteld worden (zie foto rechts). Haal daarvoor de stekker uit het
stopkontakt. Neem de pomp, na het losmaken van de slang bovenaan, uit het filtercompartiment. Draai nu de regelknop vooraan op de
pomp naar de aanduiding plus of min. Plaats daarna de pomp terug
en sluit de plastiek slang opnieuw aan de verbinding van de uitloop bovenaan. Herstart
de pomp. Het pompje moet regelmatig gekuist worden, daar kleine deeltjes en/of slakjes
de werking van de pomp kunnen verstoren (zie foto’s onderaan).

Filtratie
Filter materialen vervuilen, en moeten regelamtig vervangen worden, al naargelang de
hoeveelheid vissen. In de 1ste filterkamer bevindt zich de Evo-Foam (fig. 8). De EvoFoam is een groffilter en dient ook als draagoppervlak voor bacteriën. De Evo-Foam
wordt 1x om de 14 dagen gespoeld, en om de 6 maanden vervangen. Opgelet : plant
afval, die zich bevind aan de overloop, moet verwijderd worden, zeker na het snoeien
van de waterplanten (fig. 9).
In de 2de filterkamer bevinden zich de Evo-Mat Combi filtervliezen (fig. 10). Reinig
deze elke week en vervang ze om de 3 maanden. Bij een groter visbestand treedt een
vervuiling sneller op, en moet de Evo-Mat Combi sneller vervangen worden.
In de derde kamer bevinden zich de Bio-Ballen. Deze worden 1 keer per jaar gereinigd
, doch niet vervangen, daar ze dienen als bacterie-drager. Verder bevinden zich de
Bio-Ring Small en Evo-Foam in dezelfde kamer. Deze materialen worden om de 6
maanden vervangen. Het is aanbevolen de filterkamers niet gelijktijdig te reinigen, daar
het bacteriebestand in zijn evenwicht verstoord kan worden.
Wanneer een te hoog gehalte aan nitraat, ammoniak of fosfaat vastgesteld wordt, heeft
Aquatic Nature specifieke filtermaterialen om deze problemen op te lossen. Voor meer
informatie, zie onze website onder Filtering/Evomats.
Het vervangen van de filtermaterialen is eenvoudig. Open de lichtkap, in het frame
bevinden zich links en rechts 2 zwarte plastiek steunen (fig. 11). Deze dienen om
de lichtkap open te houden, zodat U eventueel met beide handen de filtermaterialen
eenvoudig en doeltreffend kunt vervangen.

EVO NH3

EVO-MAT
Combi

art. nr.
02111

art. nr.
02112

EVO-MAT
Crystal
Clear
art. nr.
02113

EVO NO3
Nitrate
Remover
art. nr.
02108

EVO PO4
Phosphate
Remover
art. nr.
02109

EVO-FOAM
art. nr.
02110

Om veiligheidsredenen bevat het aquarium een veiligheidsoverloop, dit om de afstand
tussen water en verlichting te verzekeren. Deze overloop bevindt zich bovenaan rechts
in de rugwand van de Evolution (fig. 12). Een sticker naast de overloop duidt het de
maximale waterstand aan. Bij overschrijden van de aangeduide waterstand hoogte
(max. water level) zal het water via de overloop uit het aquarium lopen.

Garantie
De Evolution van AQUATIC NATURE is gewaarborgd op fabricatie fouten gedurende 12
maanden vanaf koopdatum.
Deze garantie is enkel geldig onder de volgende voorwaarden :
- Indien herstel niet langer mogelijk is.
- De kabel en stekker mogen niet afgesneden zijn
- Glasbreuk valt niet onder de garantie
- Een kassa bon en garantie moet worden bijgevoegd bij het beschadigd product.
- Deze garantie dekt enkel het eventueel defect materiaal.
De garantie dekt enkel en alleen het apparaat en is maximaal beperkt tot de
vervanging ervan. Aquatic Nature is niet aansprakelijk voor de schade,door verkeerd
gebruik of nalatigheid van de koper.

Evolution - Geïnspireerd door de natuur !

Chart for the maintenance of your Evolution aquarium

1 x Week
10 % water
change
3 x months

6 x months

1 x Year

3 x Years

Need

Need

Changing

Aqua-San

Bio-Bacter
2 in 1

Evo-Mat
Combi

Cleaning or
Changing
Bio-Ring S
Small

Changing

Cleaning

Changing

Changing

Evo-Foam

Evo Pump

Evolux
Lamps

Ferti-Soil

