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Gebruiksaanwijzingen

Geachte Klant,

Bij deze feliciteren wij u met de aankoop van uw Junior Kit. Aquatic Nature ontwikkelde dit totaal 
nieuw CO2 bemestingssysteem om verschillende redenen.Als eerste en belangrijkste reden, het 
welzijn en de optimale groei bij het houden van de aquariumplanten, want een goed groeiend 
plantenbestand verhindert een teveel aan nitraat en fosfaat. Ten tweede, zijn gebruiksvriendeli-
jkheid, zijn precisie, en het recyclerende aspect eraan verbonden. Bewust werd gekozen voor 
wegwerp cartridges daar deze volledig recycleerbaar zijn en bij een juist gebruik geen gevaar 
inhouden voor de gebruiker. Om uw veiligheid nog te verhogen, werd bij de ontwikkeling een 
bijkomende eis gesteld namelijk, indien bij vergetelheid of onoplettendheid de fles, nog onder 
druk, van de regulator losgeschroefd wordt, is een veiligheidsuitlaat onderaan de V-vorm aange-
bracht (zie fig. 17). Verder was het esthetisch aspect een belangrijk gegeven, waarbij design en 
functionaliteit hoog in het vaandel staan. Een nagenoeg traploze regeling biedt u de mogelijkheid 
om alle aquaria vanaf 10 L tot en met 250 L te voorzien van koolzuurgas met een uiterste precisie.
Iedere Kit werd met zorg gecontroleerd op inhoud en op functie. Indien U na verloop van tijd 
beslist om op grotere flessen over te gaan, heeft Aquatic Nature een hulpstuk ontworpen die u 
toelaat de kit verder in functie te behouden. Dit hulpstuk kan worden besteld onder het Art.N° 
02728.De toestellen zijn optimaal ingesteld en gecontroleerd voor verpakking. Er mag aan de 
vastzittende delen geen enkele ingreep meer gebeuren (losschroeven van manometer, regelknop, 
drukregelaar,...), zoniet vervalt de garantie.

INFO OVER AQUARIUM PLANTEN : Voor een optimale CO2 opname door de planten is ook de 
waterkwaliteit en verlichting van belang. Het gebruik van de professionele Glass diffusors is zinvol 
bij een dicht tot zeer sterk beplant aquarium. Een grotere hoeveelheid CO2 koolzuurgas wordt op 
deze manier optimaal verdeeld. CO2 wordt niet aangewend om de pH te verlagen op korte termijn. 
Dit gebeurt automatisch op een langere termijn. Opsomming van de gewenste waterwaarden : 
pH: 6,8 à 7,2 - dKH: 3 à 7° - dGH: 5 à 12°

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

- Buiten het bereik van kinderen houden
- De Kit zal niet in direct zonlicht of dicht bij warmtebronnen geplaatst worden. Temperaturen van 
  boven de 40°C moeten absoluut vermeden worden.
- Eenmaal aangesloten en in functie word de Kit niet meer verplaatst.
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- Belangrijk : de fles mag wanneer eenmaal vastgeschroefd onder geen enkele voorwaarde terug 
  afgeschroefd worden zolang er nog koolzuurgas in aanwezig is.
Als de fles leeg is wordt geen CO2 meer toegevoegd. Dit wordt aangeduid door  de groene wijzer op 
de manometer, deze bevindt zich in het gele bereik. M.a.w. de manometer geldt als indicator voor de 
in de fles aanwezige druk. Gebruik enkel de 80 g.(Art. N° 02720) of 95 g (Art. N° 02722) wegwerp 
Cartridges van Aquatic Nature

INSTALLEREN : Zoek een plaats (bij voorkeur naast het aquarium) of indien nodig onder het 
aquarium om de Junior Kit te installeren.
a. Neem de fleshouder, aan de onderkant van de fleshouder bevindt zich een dubbelzijdige klever. 
Deze zorgt voor een stabiele plaatsing van de CO2 kit. Verwijder het papier van de klever (fig 1) 
en zet de fleshouder op zijn daartoe bestemde plaats. Om veiligheidsredenen en om een optimale 
regeling te bekomen wordt de fles altijd in de fleshouder geplaatst. Opgelet eenmaal de fleshouder op 
een plaats wordt gekleefd kan hij moeilijk verwijderd worden. De fleshouder wordt altijd op een vlakke 
ondergrond geplaatst.
b. Neem de drukregelaar en draai het regelventiel in gesloten positie in wijzerzin (fig 2) met de hand 
lichtjes vast.
c. Neem de CO2 wegwerp cartridge en controleer of er geen onzuiverheden op de kop van de fles en 
de ingang van de drukregelaar aanwezig zijn , indien nodig verwijder door hard te blazen. Draai nu de 
fles met de hand in wijzer richting totdat er een lichte weerstand ontstaat, dit is de fles die tegen het 
inliggend stootstuk van de drukregelaar drukt, draai verder totdat de fles voldoende vastzit (fig 3).

MONTAGE : Neem de drukregelaar, verwijder de spanmoer van de drukregelaar (fig 4), en schuif 
de spanmoer over de CO2 slang (fig 5). Schuif de speciale CO2 slang met de  spanmoer terug 
op de drukregelaar (fig 6), en schroef deze met de hand vast aan (fig 7). De aansluiting aan de 
drukregelaar is nu volledig. 

Check-valve : De check-valve wordt aan de zijkant van het aquarium geplaatst met de pijl naar 
boven gericht, verbindt deze nu onderaan met de speciale CO2 slang (fig 8). Plaats nu ook bovenaan 
de check-valve een stuk speciale CO2 slang van ong. 2-3 cm lengte, zodoende kunt U eenvoudig de 
gevulde blazenteller  erop bevestigen. Om een gemakkelijk schuiven van de CO2 slang op de check-
valve en nadien aan de blazenteller te bekomen, maakt men deze best nat met lauwwarm water.

Blazenteller: In de blazenteller ziet men een opstaand buisje (fig. 9a). Plaats nu de blazenteller 
met het opstaand buisje onderaan, in een glas gevuld met water en laat het voor ¾ vollopen (fig 
9b). Haal de blazenteller uit het water en hou uw vinger op de opening, zo verhindert U dat de 
blazenteller leegloopt (fig 10). Verbindt nu de blazenteller met de check-valve (fig 11). Bevestig 
met de zuignappen de reeds gemonteerde check valve / blazenteller tegen de zijkant van het 
aquarium op een goed zichtbare plaats (fig 12). Opgelet: Forceer nooit, en monteer met de nodige 
omzichtigheid, daar dit tot breuk kan leiden. We zijn niet verantwoordelijk voor evt. ongevallen. Dit 
valt niet onder garantie.

Ceramic diffusor : Kijk nu hoeveel speciale CO2 slang je nodig hebt om de ceramic diffusor voorin 
en onderaan het aquarium te plaatsen. Snij deze lengte af, en verbindt de speciale CO2 slang 
bovenop de blazenteller (fig 13). De ceramic diffusor word verbonden met de bijgeleverde elleboog 
, daarmee bekomen we een horizontale positie wat de verdeling van het CO2 ten goede komt (fig 
14 & 15). Een bijgeleverde zuignap helpt u bij het bevestigen van de ceramic diffusor. De plaatsing 
voorin, onderaan het aquarium laat u toe een bestendige controle uit te oefenen op de verdeling 
van het toegevoerde CO2 (fig. 16). Opgelet: Let er bij het installeren vooral op dat de CO2-slang 
niet geplooid is.

INGEBRUIKNAME : Zoals hierboven reeds beschreven bevindt de regelknop zich op de bovenkant 
van het apparaat, deze wordt nu lichtjes open gedraaid (tegenwijzerzin). Wacht nu gedurende 
enkele minuten totdat er uit de ceramic diffusor kleine blaasjes langzaam** opstijgen naar het 
wateroppervlak. (** belangrijk , daar de vrijgekomen CO2 zo lang mogelijk in het water blijft en aldus 
op een efficiënte manier door de planten geassimileerd kan worden. M.a.w. door het langzaam 
uitstromen van het CO2 in kleine blaasjes, wordt de verdeling van het CO2 en daardoor zijn opname 
door de planten verbeterd, daarenboven wordt een onjuist en hoog verbruik van CO2 vermeden. )
Het is van belang deze regeling onder controle te houden. Indien na verloop van ong. 5 min. Nog 
steeds niets uit de ceramic diffusor komt, draai dan de regelknop iets verder open. Na het bekomen 
van een goede afstelling is de Junior kit operationeel. Vergeet niet om bij uitschakeling van het licht 
de toevoer van het CO2 weer af te sluiten. Herhaal deze handeling telkens na het starten van de 
verlichting. Als vuistregel worden er 4 (bij kleine aquaria tot 30 l) of 15 blazen (aquaria tot 150 l) 
geteld per minuut.
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Belangrijk om weten : bij het sluiten van de drukregelaar komt nog gedurende een korte periode 
CO2 uit de ceramic diffusor. Dit is normaal. Het gaat hier om de restdruk aanwezig in de slang 
(opgehoopte druk). S’ morgens vindt het omgekeerde plaats, na het openen vande drukregelaar 
duurt het een tijdje alvorens het CO2 vrijkomt. Dit is ideaal, daar de planten niet in staat zijn reeds 
bij het starten van de verlichting CO2 op te nemen ( photosynthese). Indien geen blaasjes meer uit 
de ceramic diffusor komen betekent dit dat de cartridge leeg is. Controleer via de drukopgave op 
de manometer.

NUTTIG OM WETEN : Daar wij bij de aankoop van uw Junior Kit niet weten op welk volume van 
aquarium het toestel wordt aangesloten hebben we bij de alle Kit’s eenzelfde ceramic diffusor 
bijgevoegd. Deze voldoet in de meeste gevallen, doch bij grotere aquaria is het wenselijk de 
diffussor, af te stemmen op de inhoud van uw aquarium. V.b een aquarium met een inhoud van 60 
L word de glass diffusor 40/60 aanbevolen, bij een aquaria van 100 L word de glass diffusor 80/120 
aanbevolen. Er zijn 3 verschillende diffusors, telkens met verschillende capaciteiten, geschikt voor 
de gepaste inhoud van het aquaria gaande tot 200 L. De small ceramic diffusor is daarbij verder 
van belang, daar bij het gebruik van een glass diffusor ook een reiniging van tijd tot tijd plaats vind. 
Gedurende deze reinigingsperiode kan de small ceramic diffusor worden ingezet. Voor het reinigen 
van de Glass diffusor en/of de small ceramic diffusor raadpleeg uw vakhandel.

ONDERHOUD

Blazenteller : Na verloop van tijd zal de waterstand in de blazenteller verminderen, vul deze 
regelmatig bij.

Ceramic Diffusor : Alle diffusoren moeten van tijd tot tijd zuiver worden gemaakt, dit is afhankelijk 
van de parameters van het water. B.v bij een hard water is er een grotere kalkafzetting en verstopt 
de ceramic diffusor sneller. Vraag informatie bij uw handelaar.

Speciale CO2 slang : Gebruik enkel de Speciale CO2 slang van Aquatic Nature. Gebruik van een 
ander type silicone slang zal onvermijdelijk leiden tot een probleem bij het optimaal functioneren 
van het terugslagventiel en zal bovendien leiden tot een beduidend groter CO2 verbruik. Schade 
daardoor ontstaan valt niet ten onze laste.

GARANTIE

DIT CO2 SYSTEEM VAN AQUATIC NATURE STAAT ONDER EEN GARANTIE VAN 24 MAANDEN

De garantie geldt voor alle materiaal- of fabricatiefouten en beperkt zich tot vervanging van het 
materiaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere schade veroorzaakt door het defect. 

De garantie geldt niet voor verkeerd gebruik, slecht onderhoud en de schade daaruit voortvloeiend.

Binnen de EU : ingeval van defect zendt u het toestel in de originele verpakking terug naar Aquatic 
Nature.

DEZE GARANTIE IS SLECHTS GELDIG MITS DE ADRES EN NAAMSTEMPEL VAN DE 
VERKOPER EN EEN GELDIG AANKOOPBEWIJS MET DATUM.
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security outlet
for your protection!

In case of accidental
opening under

pressure - never block
 the security outlet !!
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Wellness for aquarium plants -
See included Plant Adviser Chart

50 Different plant species + info
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