
 
 

 
Bedankt voor de aanschaf van uw nieuwe Blue Sea aquarium  

 

De hieronder genoemde accessoires zijn bijgeleverd bij het aquarium 

 

 

 

1.Visreservoir × 1. 

2.Frame × 1. 

3.Achterfront × 1. 

4.Waterfilter *ONDER WATER DIVERSE FUNCTIES × 1. 

5.Lamp × 1. 

6.Muurfixering × 2.  

7.Glazen deksel × 1. 

8.Muurbevestigingen (voor pleisterwand) × 2. 

9.Twee schroeven voor muurbevestiging × 2. 

10.Kleine schroefjes (Voor de stalen steun en voor in de muur). 

11.Achterschroefjes x2 (uitboren voordat u de steun aan de muur bevestigt, vervolgens 

aanschroeven). 

Benodigd gereedschap en materiaal:  
1.Schroevendraaier.  

2.Potlood. 

3.Werktafel. 

4.Detector voor spijlen (niet verplicht). 

5.Handboor met een boor van 10 en 8 mm. 

Voor het opzetten van het groot aquarium zijn minstens twee personen nodig. 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

Om ongelukken te vermijden moeten deze elementaire veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden: 

1.Indien een lamp of een ander elektrisch onderdeel in het water valt, deze NIET OPRAPEN! Allereerst 

uitzetten en uit het stopcontact halen voordat u hem uit het water haalt. Zorg ervoor dat de onderdelen niet 

beschadigd zijn voordat u ze opnieuw gaat gebruiken. Indien een niet-zinkbaar onderdeel nat wordt, zet 

deze dan uit en droog het af.  

2.Het lampje mag niet aangezet worden indien er water ligt op onderdelen die niet nat mogen worden.  

3.Controleer altijd de kabel of het snoer om er zeker van te zijn dat er geen slijtage, afschuring of 

abnormale schade is.  

4.GEBRUIK GEEN snoer of kabel die er beschadigd uitzien.  

5.Voordat u het lampje of het filter verwijdert, uit het stopcontact halen. Deze apparaten zijn enkel bestemd 

voor het gebruik waarvoor ze vervaardigd zijn. Onderdelen die u niet bij de fabrikant koopt kunnen de 

veiligheid van uw vissen of andere dieren in gevaar brengen. 

6.Alle opmerkingen en voorschriften lezen en in acht nemen over de filter en het lampje die bij dit aquarium 

zijn inbegrepen.  

7.Indien u een elektrisch verlengsnoer nodig heeft, zorg er dan voor, dat dit van hetzelfde kaliber is. Door 

gebruik van een elektrisch verlengsnoer van een kleiner kaliber of met minder ampère of volt kan het 

apparaat oververhit raken. 

8.Probeer nooit om het aquarium van de muur te halen wanneer dit gevuld is met water.  

9.Draag nooit uw aquarium wanneer u natte handen heeft. 

10.Draag het aquarium nooit bij de bovenkant, steun het altijd aan de onderkant.  

11.HET IS VAN GROOT BELANG KINDEREN GOED IN DE GATEN TE HOUDEN DIE DIT APPARAAT 

GEBRUIKEN OF DIE ZICH IN DE BUURT VAN DIT APPARAAT BEVINDEN.  

 

OPZETTEN: Voordat u het aquarium gaat opzetten, alle volgende aanbevelingen doorlezen.  

Nu u de veiligheidsinstructies doorgenomen heeft en de inhoud van de doos kent, kunt u uw nieuwe 

aquarium in elkaar gaan zetten. Uw aquarium is geschikt om in elk vertrek van uw huis geplaatst te worden.  

Voordat u uw aquarium gaat dragen, moet u rekening houden met de volgende informatie:  

a. Controleer of de ruimte waarin u het aquarium plaatst, de temperatuur van het water kan 

beïnvloeden door hoge warmte of door airconditioning. Door regelmatige temperatuurverschillen 

kunnen de vissen gestresst raken en in een enkel geval kan dit hun dood tot gevolg hebben.  

b. Stel het aquarium niet bloot aan zonlicht, wat een temperatuursverschil veroorzaakt, en 

waardoor de algen lelijk groot worden. Te veel natuurlijk of onnatuurlijk daglicht kan de 

temperatuur van het water doen stijgen.  

c. U moet het aquarium aan een platte wand bevestigen in de buurt van een stopcontact.  

d. Let goed op waar u het snoer in het stopcontact steekt. Elektriciteitsdraden kunnen ernstige 

verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben voor jonge kinderen. Wees u bewust van dit 

gevaar en zorg voor een goede veilige elektrische aansluiting.  

1.Aanbrengen van de muurbevestiging. 

a. Kies een geschikte plaats en hoogte voor het aanbrengen van uw wandaquarium. Zorg ervoor 

dat er een stopcontact in de buurt is. 

b. Met behulp van een waterpas een rechte lijn trekken vanaf het punt met het kruisje vanaf één lijn 

tot aan het andere kruisje bij de andere lijn. Het is belangrijk om de streep op de muur te laten 

staan voor het niveau van de muurbevestiging.  

c. Met behulp van een boormachine met boortjes van 10 mm/8 mm gaten in de metalen 
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muurbevestiging boren, afhankelijk van de afstand tussen de spijlen.  

d. De stalen muurbevestiging aan de muur bevestigen met behulp van de muurschroeven (10) & de 

schroefjes (11) en een schroevendraaier N°12 gebruiken om deze aan de achterwand te 

bevestigen. Plaats het aquarium op de steunen.   

2. Water aanbrengen. 

e. Om het aquarium te vullen, enkel water gebruiken dat op kamertemperatuur is. 

f. Wij adviseren u om bronwater te gebruiken of chloorvrij kraanwater, aangezien chloor dat in 

kraanwater aanwezig is, schadelijk voor uw vissen is. 

 

WAARSCHUWING: GEBRUIK NOOIT ONBEHANDELD WATER IN UW AQUARIUM. DIT KAN DE 

DOOD VAN UW VISSEN VEROORZAKEN. 

g. Vul langzaam uw aquarium voor driekwart met water. Indien u vissen heeft gekocht die afkomstig 

zijn uit een winkel, krijgt u ze vaak in een plastic zakje mee. Wij adviseren u om de zakjes in het 

aquarium te laten drijven zodat de vissen aan de temperatuur van het water kunnen wennen. 

Doe dit voor minimaal 1 uur. Wanneer u de rest van het water bijvult, vul dan NIET MEER dan tot 

het maximale niveau dat ongeveer 10 cm onder de rand van het aquarium staat. 

2. De filter 

a. Voordat u de filter in het aquarium hangt, de gebruiksaanwijzing goed lezen en opvolgen die aan 

de binnenkant van de filterdoos staat. 

3. Lampje en glazen deksel 

Plaats het glazen deksel bovenop het aquarium en plaats het lampje op de bovenkant terwijl u oppast dat 

het peertje het water niet raakt.  

Tip: Als finishing touch om de draden te verstoppen kunt u bij een doe-het-zelfzaak een speciale doos 

kopen waar de draden in kunnen. Deze zijn meestal wit, zodat u ze naar wens in de kleur van uw muren 

kunt verven. Ze zijn eveneens verkrijgbaar in metallic kleur bijpassend bij uw aquarium. Ze hebben een 

zelfklevende achterzijde waarmee ze aan de muur bevestigd kunnen worden. Druk de draad stevig in de 

doos.  

 

Onderhoud van uw aquarium.  

Het aquarium nooit met natte handen verplaatsen. Wees voorzichtig wanneer u het aquarium verplaatst of 

wanneer u er steentjes, zand of andere decoratie in aanbrengt die u heeft uitgekozen. De binnenkant van 

het aquarium enkel met een spons en warm reinigen. 

Het aquarium legen of het water verschonen met behulp van een slang en een emmer. 

a. Alle stekkers uitschakelen. 

b. Verwijder het lampje, het glazen deksel en het filter. 

c. De slang in het aquarium dompelen (houdt deze op afstand van de vissen) en het water in de 

emmer laten lopen. Indien nodig, de slang boven het waterniveau van het aquarium houden om 

het overgieten te stoppen. Wanneer u hiermee bezig bent, het aquarium niet zonder toezicht 

laten.  

d. Het aquarium legen tot er 20 cm in blijft staan. 

e. Met een spons reinigen. 

f. Het aquarium opnieuw vullen.  

 

N.B. DE ALUMINIUM RAND MET BEHULP VAN EEN VOCHTIGE DOEK REINIGEN. GEEN 

SCHOONMAAKMIDDELEN GEBRUIKEN. 
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Elektrisch geladen producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval mogen weggeworpen 
Deze moeten gerecycled worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten 
U kunt u richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen 

 

WAARSCHUWING: schakel alle apparaten uit die in het aquarium worden geplaatst, alvorens het 

onderhoud uit te voeren. 

Het apparaat is vaak niet geschikt voor gebruik door mensen (met inbegrip van kinderen) waarvan de 

lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn, of mensen zonder ervaring of kennis, behalve 

indien zij door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid worden bewaakt, of voorafgaand aan 

het gebruik instructies over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen. Er moet op worden gelet dat 

kinderen niet met het apparaat spelen. 
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