
 

 
 

  

1. Naam van het product 
Kwallen aquarium - rond mini 
 

2. Product code 
23643477 
  

3. Korte omschrijving 
Dit Jellyfish aquarium wordt geleverd inclusief twee neon kwallen welke ronddwarrelen in het water, 
zodra het aquarium gevuld is. Zet het aquarium aan en niet alleen de kwallen zwemmen rond, maar 
het aquarium geeft ook licht. Gebruik het aquarium daarom in het donker voor een extra bijzonder 
effect. Kleur afhankelijk van de voorraad. Het advies is om het aquarium te vullen met 
gedemineraliseerd water. 
 

4. Zintuigstimulaties  
Zien 
 

5. Specificatie  
Afmeting: 8.8x8.8x22cm (ongeveer) 
Gewicht: 242g (zonder water) 940g (met water) 
Materiaal: ABS/PS 
LED: 3 niet-vervangbare meerkleurige LED 's 
Lampenclassificatie: 0.06W 
 

6. Inhoud 
1x Aquarium 
Een pak kwallen 
 
Vereiste  
700 ml gedestilleerd water (ca.) 
 3 x 1,5 V AA-batterijen 
 

7. Veiligheid 
• Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is voordat u de tank opzet. Als een onderdeel van het 

product beschadigd is, probeer dan niet te monteren en te gebruiken. 

• Probeer dit product niet op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dit product hoeft niet op het 
elektriciteitsnet te worden aangesloten. Hij werkt met 3 x 1,5 V batterijen. 

• Dit product bevat niet-vervangbare LED 's. Als een van de LED' s niet meer werkt, moet het hele 
apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van de gemeente. 

• Dit is geen speelgoed. Bevat kleine onderdelen, kan mogelijk verstikkingsgevaar veroorzaken. 
Toezicht door een volwassene vereist. 

• Verwijder alle verpakkingen voor de installatie. Niet gebruiken in verpakkingen. Houd de 
verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren. 

• Ga voorzichtig te werk.  

• Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.  

• Zorg ervoor dat de tank op een stabiele, vlakke en vlakke ondergrond is geplaatst.  
 



 

 
 

 
• Gebruik GEEN levende vissen in deze tank.  

• Personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en mentale vermogens, of 
gebrek aan ervaring en kennis, MOETEN onder toezicht staan van een competente persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

 

8. Instructies 
Batterijen plaatsen: 
 

1. Om batterijen te plaatsen, verwijdert u de schroef van het batterijklepje en plaatst u 3 AA-
batterijen.  

2. Zorg ervoor dat u de batterijen met de juiste polariteiten plaatst en volg altijd de instructies 
van de fabrikant van het product en de batterij op.  

3. Zodra de batterijen zijn geplaatst, vervangt u het deksel en plaatst u de schroef er altijd weer 
in. 

 
Water en kwallen toevoegen: 

1. Verwijder het deksel van de bovenkant van de tank.  
2. Verwijder de rubberen dop.  
3. Vul de aquarium tot boven met gedestilleerd water.  
4. Schakel de aan/uit-schakelaar in  
5. Voeg 1-2 druppels afwasmiddel toe en wacht even.  
6. Schakel de stroom ten minste 30 seconden in voordat u de kwal in de aquarium doet.  
7. Houd de kwallen voorzichtig bij de tentakels om ze in de aquarium te doen. Vul de 

binnenkant van het lichaam met water voordat u ze loslaat.  
8. Probeer luchtbellen in het lichaam van kwallen te voorkomen. Gebruik indien nodig een 

rietje of stok om ze te helpen draaien om luchtbellen te verwijderen.  
9. Plaats de rubberen dop terug. Doe het deksel er weer op.  
10. Houd er rekening mee dat de kwal wat tijd nodig heeft om goed rond te zwemmen, omdat 

het enige tijd kan duren.  
11. Af en toe water verversen als het vuil is 

 
Batterijwaarschuwingen: 
• Batterijen mogen alleen worden geplaatst of vervangen door een competente volwassene.  
• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.  
• Meng GEEN alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. 
• Meng NOOIT oude batterijen met nieuwe batterijen (vervang alle batterijen tegelijkertijd)  
• Verwijder batterijen uit het product voordat u ze langer opbergt. Verwijder altijd oude of 

uitgeputte batterijen uit het product.  
• De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten. 
• Controleer of de contactoppervlakken schoon en helder zijn voordat u de batterijen installeert.  
• Begraaf of verbrand GEEN batterijen.  
• Recycle gebruikte batterijen op verantwoorde wijze. NIET weggooien bij het huishoudelijk afval. 
 

 

 

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

