De discusvissen na het transport inzetten
Belangrijk: Altijd het temperatuurverschil tussen transport en
aquariumwater meten. Bij meer dan 4°C verschil altijd een langzame
temperatuuraanpassing uitvoeren (zie ook nr. 2), anders bestaat
verhoogd gezondheidsgevaar voor uw vissen!
U maakt het de vissen gemakkelijk om gewoon te worden aan uw aquarium wanneer u voor de aankomst van de
vissen
- de watertemperatuur van uw aquarium voor deze dag verlagen tot 27°C (later verhogen tot 28-30°C)
- het aquariumlicht voor de gewenningsfase uitgeschakeld laten en
- pas de volgende dag met het voederen beginnen.
1. De temperatuur van het watertransport meten
Het temperatuurverschil tussen transport en
aquariumwater meten. Bij gesloten transportzak een
thermometer van buiten aan de zak houden. Is het
temperatuurverschil
+meer dan 4°C Ötemperatuuraanpassing (zie nr. 2)
- minder dan 4°C Öwateraanpassing (zie nr. 3)
2. Temperatuuraanpassing (bij gesloten zakken)
(bij temperatuurverschil van + meer dan 4°C)
y De gesloten transportzak in een emmer of een
transportbox plaatsen
y Aquariumwater in een emmer of box gieten
(zoveel als er al in de zak is)
y Deze stap elk uur herhalen tot het temperatuurverschil
minder dan 4°C bedraagt (daarna zie nr. 3).
LET OP: De zakken niet voor de
temperatuuraanpassing in de aquarium leggen!
Langzame temperatuuraanpassing alleen bij met
zuurstof verpakte zakken mogelijk!
3. Wateraanpassing (bij geopende zakken)
(bij temperatuurverschil van – minder dan 4°C)
y De transportzak openen en exact zoveel aquariumwater in de viszak doen als er al transportwater is.
y Ongeveer 5 minuten wachten (daarna zie nr. 4).

Na het
openen van
de zakken,
de vissen na
max. 15 min.
in de
aquarium
zetten.
Anders
zuurstof‐
gebrek!

LET OP: Na het openen van de zakken moeten de vissen
na max. 15 minuten in de aquarium geplaatst zijn (er
dreigt zuurstofgebrek!).
4. De discusvis uit de transportzak nemen
De zak met de vis en het transportwater voorzichtig in een
emmer of in de transportbox gieten waarin al een deel van
uw aquariumwater zit.
LET OP: Nooit al gebruikte poetsemmers gebruiken!
Bevatten resten van reinigingsproducten die in geen geval
in de aquarium mogen komen!
5. De vissen voorzichtig met een vangnet in de
aquarium zetten:

Transportwater weggooien!

