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Bruksanvisning

Kära kund,

Vi gratulerar Er till köpet av CO2 Junior Kit. Aquatic Nature har utvecklat denna 
nya typ av CO2 system av flera anledningar. För det första, för välbefinnandet och 
tillväxten av akvarium växter, men även förebyggande för ökning av fosfat halten 
(PO4) och nitrat (NO3) i akvariet. ör det andra, för att förenkla handhavandet och ge 
en hög noggrannhet. Engångsflaskorna valdes för att dom är riskfria och helt återvin-
ningsbara samt enkla att hantera. När vi designade Junior Kit, tog vi extra hänsyn 
till säkerheten. Vi lade till ett säkerhetsutsläpp på regulatorn (under V-formen). Detta 
gör att CO2 gasen släpps ut om du genom olycka eller slarv tar bort flaskan när den 
fortfarande är under tryck (fig 17). De estetiska aspekterna studerades för att få 
en funktionell design. Den perfekta justeringen är gjord för att förse akvarium från 
10 L till 50 L med rätt mängd CO2.För att garantera en bra service har varje enhet 
kontrollerats vid nedpackningen. Aquatic Nature har tagit fram en adaptor, vilken gör 
det möjligt att använda store flaskor. Adaptorn har ordernummer: Art. N° 02 728. För 
din säkerhet tillåter vi ingen nedmontering av hopsatta delar. (tryckbehållare o.s.v). 
Detta leder till garantiförlust.

VÄXTRÅD : Vattenkvaliteten och belysningen är av största vikt för växternas upptag 
av CO2. Vi rekommenderar användandet av Professional Glass Diffusor om akvariet 
har en tät växtlighet. En större mängd CO2 blir då fördelad på ett bättre sätt. CO2 
rekommenderas inte för att sänka pH under en kort period. Detta kommer av sig 
självt efter ett tags användande. Önskvärda vattenvärden: pH: 6,8 till 7,2 - dKH: 3 till 
7° - dGH: 5 till 12° 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Placera inte I direct solljus eller annan värmekälla. Får inte utsättas för mer än 40C.
- Flytta inte utrustningen efter att den kopplats in.
- Viktigt :Flaskan får inte skruvar bort om den fortfarande innehåller tryck.
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När flaskan inte ger mer CO2 går den groan nålen over till gult fält. Tryckmätaren 
visar det nuvarande CO2-trycket i flaskan. Använd endast Aquatic Nature 80 g 
(Artikel N° 02 720) eller 95 g (Art. N° 02 722 ) . Om du använder andra flaskor är 
risken stor att du skadar regulatorn.

INSTALLATION : Välj en plats där du vill ha Junior CO2 Kit (helst nära akvariet) eller 
under.
a. Det sitter en dubbelsidig dekal i botten av flaskhållaren. Dekalen är till för att säkra 
positionen och stabiliteten av CO2 systemet. Ta bort skyddspappret från dekalen 
(fig 1) och placera flaskhållaren efter dina önskemål. Varning: när dekalen är plac-
erad kan du inte flytta flaskhållaren. Av säkerhetsskäl måste alltid flaskan placeras i 
flaskhållaren på en slät horisontal yta. 
b. Tag regulatorn och stäng genom medurs rotation (fig. 2). 
c. Tag CO2 behållaren/flaskan. Kontrollera så att ingen smuts finns i munstycket på 
regulatorn eller i behållaren/flaskan. Rengör om så behövs genom att blåsa kraftigt. 
Koppla behållaren/flaskan till regulatorn genom att vrida medsols tills du känner ett 
svagt motstånd. Fortsätt vrida tills behållaren/flaskan är fast förankrad (fig. 3). 

MONTERING : Tag regulatorn och tag bort pluggen (fig. 4) och ”kasa” över CO2 
tuben (fig. 5). Placera CO2 tuben på regulatorn (fig. 6), skruva fast ordentligt (fig. 7). 
Nu är monteringen färdig.

Backventil : Backventilen är placerad på sidan av akvariet med pilen pekande 
uppåt. Placera backventilen i botten av speciella CO2 tuber (fig. 8). Koppla in en bit 
av CO2 slangen (2 - 3 cm) över backventilen. Montera på den fyllda bubbelräknaren. 
För att enklare kunna ”kasa” speciella CO2 tuber över back-ventilen rekommenderar 
vi att du blöter den med ljummet vatten.

Bubbelräknare : Inne i bubbelräknaren ser du ett vertikalt rör, (fig. 9a). Detta 
leder in i glasdelen fyllt med vatten. Fyll detta till ¾ med vatten (fig 9b). Tag ut bub-
belräknaren ur glasdelen och håll ditt finger över öppningen på toppen så att vattnet 
inte rinner ut (fig. 10). Sätt nu ihop bubbelräknaren med backventilen (fig. 11). Sätt 
nu detta med de medföljande sugkopparna på akvariet på en väl synlig plats (fig. 
12). Varning: backventilen och bubbelräknaren måste hanteras med största varsam-
het. Vid monteringen måste man vara mjuk på hand för att inte skada delarna. Vi 
ansvarar inte för skador som uppstått genom vårdslöst hantering. 

Keramisk diffusor : Bestäm samt kapa till den längd du behöver av speciella CO2 
tuber för insallation av diffusorn på botten av framsidan av ditt akvarium. Koppla 
ihop med bubbelräknaren (fig. 13). Den keramiska diffusorn kopplas fast med en 
liten medföljande “armbåge”. Detta tillåter en horisontal montering för att optimera 
tillförseln av CO2 (fig 14 & 15). En medföljande sugkopp finns även för att fästa 
diffusorn på akvariet. Placeringen precis ovanför gruset på framsidan gör att man 
enkelt kan kontrollera tillförseln av CO2 (fig. 16). Varning : kontrollera att speciella 
CO2 tuber inte vikt sig.

INSTALLATION : Som sagts tidigare finner du justeringsknappen på toppen av 
regulatorn. Genom att vrida denna medsols öppnar du regulatorn och frigör CO2. 
Vänta någon minut till små CO2 bubblor kommer ur den keramiska diffusorn och 
sakta går mot ytan. Det är viktigt at CO2 avges genom små bubblor. Detta gör 
att dom är kvar längre i vattnet för en länge upplösningstid, så att plantorna kan 
tillgodogöras maximalt. Ju mindre bubblor desto bättre effekt. Det är viktigt att följa 
instruktionen ovan. Om det efter 5 minuter inte kommer någon CO2 ur diffusorn, vrid 
knappen något medsols. Glöm inte att stänga diffusorn när du släcker ljuset. När 
ljuset släcks påbörjas fotosyntesen. Nu behövs ett tillskott av CO2 även om plantor 
inte tillgodogör sig CO2 i mörker. Tänk på detta var gång du släcker/tänder ljuset. 
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Viktigt : Efter att du stängt regulatorn fortsätter diffusorn att avge bubblor en stund. 
Detta är helt normalt. På morgonen kan det vara omvänt. Det tar en stund innan det 
börjar bubbla. Detta är idealet för växterna då dom inte kan ta emot CO2 om ljuset är 
släkt. Om diffusorn slutar avge bubblor indikerar detta att flaskan/behållaren är tom. 
Kontrollera detta genom att titta på tryckmätaren. 

BRA ATT VETA : Eftersom vi inte vet i vilken storlek av akvarium vårt Juinor Kit 
blir använt har alla Juinor Kit samma keramiska diffusor. Denna keramiska diffusor 
fungerar utmärkt i de flesta fall. Men för större akvarium bör man nog välja en 
diffusor efter storleken. Det finns 3 olika storlekar på diffusorer från Aquatic Nature. 
Kapaciteten varierar och dom kan användas i akvarium upp till 300 liter.  För t.ex. 
ett 60 liters rekommenderar vi glasdiffusornr 40/60 (Art. N° 02710), för ett akvarium 
på 100 liter glasdiffusorn 80/120 (Art. N° 02712), och för ett akvarium på 140 liter, 
glasdiffusorn 120/200 (Art. N° 02714). Den lilla keramiska diffusorn (art. N° 02 
708) är väldigt användbar när t.ex. glasdiffusorn skall rengöras. För information om 
rengörning av glas eller keramisk diffusor, kontakta din återförsäljare.

UNDERHÅLL

Bubbelräknare : Kontrollera vattennivån I Bubbelräknaren med jämna mellanrum, 
och fyll på med vatten när så behövs.
Keramisk diffusor : Alla diffusorer måste rengöras regelbundet, lite beroende på 
vattnets parametrar. Med t.ex. hög kalkhalt i vattnet kan diffusorn lättare sättas igen. 
För mer information, kontakta din återförsäljare. Det finns rengöringsmetoder för alla 
vattensorter.
Speciella CO2 tuber : Använd endast Aquatic Natures speliella CO2 tub. Använ-
dande av andra än Aquatic Natures tuber leder till sönderslitande samt ett överskott 
av CO2. Vi ansvarar inte för skador uppkomna på detta sätt.

GARANTI

VI GER ER 24 MÅNADERS GARANTI FRÅN INKÖPSDATUM PÅ DETTA AQUATIC 
NATURE CO2 SYSTEM

Garantin gäller allt material och alla produktions fel. Garantin täcker enbart produk-
tens värde. Detta ingår inte I garantin:

-  Felaktigt handhavande eller sammansättning samt icke uppmärksammad varning  
   av CO2 systemet.
- Skador orsakade av smuts eller misskötsel.

Inom EU skall defekt CO2 system returneras till återförsäljaren väl transportför-
packat. 

GARANTIN GÄLLER ENDAST MED INKÖPSKVITTO SAMT SIGNERAD AV 
ÅTERFÖRSÄLJAREN.
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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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