
Warranty and manual 
Garantieschein und Bedienungsanleitung
Garantie et mode d’emploi
Garantiebewijs en gebruiksaanwijzing

Panorama 20
Lamp: DC12V - 4W LED
Pump: 5,5W - Flow 320 l/h
Volume: 20 liter

Panorama 35
Lamp: DC12V - 5W LED
Pump: 5,5W - Flow 320 l/h
Volume: 35 liter

Panorama 50
Lamp: DC12V - 7 W LED
Pump: 5,5W - Flow 320 l/h
Volume: 50 liter

Panorama 20/35/50 LED
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SÉCURITÉ:
• Uniquement destiné à un usage intérieur.
• En premier lieu, placez l’aquarium dans la maison sur un support adapté robuste qui peut 

supporter le poids total, remplissez-le seulement ensuite avec de l’eau. 
• Ne pas transporter l’aquarium lorsqu’il est rempli : risque de bris de verre (pas de prise en 

charge par la garantie).
• Avant d’e�ectuer tout travail dans l’aquarium et dans l’eau, retirez les prises électriques du 

�ltre, chau�age, éclairage etc.
• Le câble d’alimentation du luminaire ainsi que tous les câbles qui sortent 

de l’aquarium doivent être dotés d’une boucle d’égouttement, de 
manière à ce que l’eau qui s’en écoulerait éventuellement ne puisse 
pénétrer ni dans les appareils, ni dans la prise de courant

 Ne jamais raccourcir ou allonger les �ls électriques.
• Ne laissez jamais faire fonctionner la pompe à sec et employez-la uniquement immergée 

dans l’eau.
• Fixez solidement l’éclairage et ne le plongez jamais dans l’eau.
• Si le cordon électrique ou le système d’éclairage est endommagé, veuillez contacter le 

fabricant pour le remplacement ou un technicien a�n d’éviter tout risque.
• Lisez en premier lieu attentivement le mode d’emploi pour garantir un fonctionnement 

correct et le respect des consignes de sécurité.

Instructions de sécurité et d’utilisation
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des 
capacités ou un manque d’expérience et de con naissances physiques, sensorielles ou mentales ré dui-
tes si elles ont été formées et encadrées d’instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et de comprendre le risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien de ne doivent pas être e�ectués par des enfants sans surveillance.

VEILIGHEID:
• Alleen geschikt voor binnengebruik.
• Het aquarium eerst binnen op een stevige en geheel dragende ondergrond plaatsen en dan 

pas vullen met water. 
• Bij werkzaamheden aan aquarium en/of in het water eerst de stekkers van �lter, verwarming, 

verlichting etc. uit het stopcontact halen. 
• De kabel van de lamp moet net als alle kabels die uit het aquarium 

komen voorzien zijn van een zogenaamde druppellus, zodat eventueel 
langslopend water niet in het stopcontact of andere elektrische 
apparaten terechtkomen kan.

• Snoeren nooit inkorten of verlengen.
• De pomp nooit laten droogdraaien.
• De verlichting stevig vastzetten en nooit in het water dompelen.
• Als snoer of lichtkap beschadigd is, moet u deze laten vervangen door de fabrikant, zijn 

servicedienst of een elektricien, om elk risico te vermijden.
• Lees vooraf de gebruiksaanwijzingen van de toebehoren aandachtig door, voor het juiste 

gebruik en veiligheids aanwijzingen.

Bijzondere veiligheidsinstructie
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte 
lichamelijke, zintuiglijke of geeste lijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij 
onder toezicht staan of instructies met betrek king tot het veilig gebruik van het toestel en de 
daaruit voortvloeiende risico’s begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Schoonmaak en onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

CONDITIONS DE GARANTIE
2 ans de garantie d’usine sur les vices de matériau et de 
fabrication. Seuls les appareils accompagnés d’un certi�cat 
de garantie dûment rempli et d’un bon de caisse o�ciel avec 
la date d’achat entrent en ligne de compte pour la garantie. 
Vous devez toujours présenter l’appareil complet avec tous 
les accessoires à la garantie. Lors de la réception, nous 
déterminons si l’appareil doit être réparé ou remplacé.
Aquadistri décline toute responsabilité en cas de bris de 
verre ainsi que de dommages causés par négligence, une 
utilisation inappropriée, le transport , les fuites doivent être 
déclarées 1 mois après la mise en eau, une mise en place 
erronée ou toute modi�cation ultérieure apportée à 
l’aquarium. La garantie ne couvre pas d’autres droits 
dépassant la valeur de l’aquarium, en particulier pour des 
dommages aux poissons ou aux plantes.

 INFORMATION DE RECYCLAGE
Le symbole de la poubelle barrée indique que l’appareil doit 
être recyclé. L’utilisateur, à la �n de vie de l’appareil, doit le 
ramener à son revendeur qui doit lui le remettre à une 
centre de recyclage des appareils électrique. Le recyclage 
est obligatoire et important pour l’environnement, ne pas 
recycler peut être puni par la loi.

GARANTIEVOORWAARDEN
2 jaar fabrieksgarantie op materiaal en montagefouten. 
Alleen apparaten met een volledig ingevuld garantiebewijs 
en een o�ciële kassa bon met aankoopdatum komen voor 
garantie in aanmerking. U dient het apparaat altijd volledig 
met alle toebehoren voor garantie aan te bieden. Wij 
bepalen bij ontvangst of het apparaat wordt gerepareerd of 
vernieuwd. Aquadistri aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor glasbreuk of voor schade die door ondeskundig 
gebruik, nalatigheid, transport, verkeerde opbouw of door 
welke verandering aan het aquarium dan ook is ontstaan. 
Overige eisen die de waarde van het aquarium zelf te boven 
gaan, met name schade aan vissen en/of planten kunnen 
niet worden ingewilligd.

RECYCLING INFORMATIE
Het symbool van de afvalbak geeft aan dat het product (als 
het niet meer wordt gebruikt) niet in de afvalbak mag. Maar 
dat het op de speciaal hiervoor ingerichte milieustraat/
containerpark moet worden aangeboden voor recycling. 
Ook kunt u het product, op het moment dat u een soortgelijk 
product koopt, achterlaten bij het verkooppunt. Dit mag 
alleen op basis van 1 op 1. Door recycling kunnen 
grondsto�en weer opnieuw gebruikt worden, dit zorgt voor 
minder afval en is goed voor het milieu. Elke andere manier 
van afvalverwerking m.b.t. dit product is strafbaar.
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Voor tropische vissen is een verwarming nodig. U kunt een 
geschikte SuperFish Heater bij uw dealer kopen. Plaats de heater 
in een hoek van het aquarium achter enkele planten. Plaats 
vervolgens de Aqua LED 4 in de � lterbak. 

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing van de verwarmer!

Vul het aquarium langzaam met schoon kraan water van circa 
20°C. Door een bord of beker onder de waterstraal te plaatsen 
voorkomt u dat het grind of de voedingsbodem opwaait. Vul het 
aquarium half, plaats dan planten in het aquarium, vul daarna het 
aquarium verder af.

Wij adviseren om in het begin ca. 80% van het bodemoppervlak 
te beplanten. Een deel van de beplanting moet uit snelgroeiende 
stengelplanten bestaan, zodat algen van begin af aan nauwelijks 
kans krijgen zich te ontwikkelen.

Reinig het aquarium en de toebehoren grondig met kraanwater 
en spoel het aquariumgrind goed schoon. Gebruik nooit schoon-
maakmiddelen of alcohol en gebruik alleen een echt schone 
emmer. Dek de bodem af met schoon aquariumgrind naar keuze, 
voor plantenaquaria eerst een laag voedingsbodem plaatsen en 
deze afdekken met grind. Als u zware stenen in het aquarium 
plaats, ondersteun deze dan met bv. schuim, omdat ze anders 
een breuk in het aquarium kunnen veroorzaken (geen garantie).

Plaats het aquarium op een vlak, glad, horizontaal en voldoende 
belastbaar oppervlak. Plaats het aquarium niet op elektrische 
apparaten of op meubels met watergevoelige oppervlakken. Let 
op het totale gewicht van het ingericht en met water gevuld 
aquarium (Panorama 20: ± 28 kg, Panorama 35: ± 45 kg, 
Panorama 50: ± 60 kg).

Het in gebruik nemen van uw aquarium:
Kies een geschikte plaats voor het aquarium. De standplaats moet relatief donker zijn, bijvoorbeeld 
in een hoek van de kamer. Het aquarium mag niet aan directe zonnenstraling zijn blootgesteld. 
Te veel licht leidt tot ongewenste algvorming en kan tot oververhitting leiden en daardoor de 
gezondheid van dieren en planten in gevaar brengen.

Stap 4

Stap 3

Stap 2

Stap 1
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Stap 10

Gespecialiseerde diëten voor 
alle types tropische vissen

Gespecialiseerde diëten voor 
alle types tropische vissen

11

Plaats de � ltercassette en het � ltermatten in de � lterbak. Instaleer 
vervolgens de pomp in de � lterbak. Het � lter zorgt ervoor dat het 
water gezond blijft, daarvoor moet het � ltermateriaal wel wekelijks 
schoon gemaakt worden. Haal de � ltermatten en de cassette uit de 
� lterbak en spoel deze af met schoon kraanwater. Vervang de 
cassette maandelijk voor een goede werking. De cassettes zijn 
verkrijgbaar bij uw dealer (Art. A4052050 SF Panorama 20 Cartridge,
 Art. A4052055 SF Panorama 35 Cartridge, Art. A4052060 SF Panorama 50 Cartridge).

Na het vullen van het aquarium, en bij water verversen, voegt u 
een waterbereider toe voor het verwijderen van giftige sto� en 
en het beschermen van uw vissen. Voeg ook een bacteriecultuur 
toe voor het opstarten en behoud van uw biologisch � lter.

Test het aquariumwater, en corrigeer verkeerde water waardes, 
voordat u vissen en planten koopt. U kunt dit ook door uw dealer 
laten doen. Test na het plaatsen van vissen gedurende 2 weken 
elke 2 dagen het aquariumwater en corrigeer foute waterwaardes.
Test daarna altijd wekelijks de waterkwaliteit!

Goed voeren is belangrijk voor gezonde vissen. Als u teveel voert, 
is dat slecht voor de waterkwaliteit en worden de vissen ziek. 
Voer 1 x per dag zoveel als de vissen binnen 5 minuten opeten. 

Stap 5

Stap 6

Laat het aquarium minimaal 2 dagen draaien (1 week is beter) en 
zorg ervoor dat het water op de juiste temperatuur is (controleer 
dit met een aquariumthermometer) voordat u vissen in het 
aquarium plaatst. Wanneer u water ververst controleer dan altijd 
de temperatuur van het verse water, grote temperatuur-
schommelingen maken uw vissen ziek.

24-26°C
Tropische vissen

18-20°C
Koudwatervissen

Stap 7

Stap 8

Stap 9
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� No part of this brochure may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, scanning or otherwise, without the prior written permission of the publisher. While every 
precaution has been taken in the preparation, the publisher cannot be held responsible for any damage caused directly or indirectly by any fault this brochure may contain. 

D Nichts von dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verfassers in irgendeiner Art und Weise, sei es elektronisch, mechanisch, durch Kopieren oder andere Arten vervielfältigt, gespeichert oder 
veröffentlicht werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung dieses Textes kann der Verfasser nicht verantwortlich gemacht werden für eventuelle Schäden, die durch Fehler in dieser Ausgabe entstehen können. 

F Rien de ce document ne peut être copié, enregistré ou publié sans permissions écrites de l’éditeur. Bien que cette brochure a été réalisée avec la plus grande attention, l’éditeur ne peut être responsable des incidents causés 
par d’éventuelles erreurs dans cette brochure.

� Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou kunnen voorkomen.

Dealer stamp: 
Stempel mit Anschrift des Händlers:

Tampon du point de vente:
Stempel aankoopadres:

Date purchase:
Einkaufsdatum:

Date d‘achat:
Aankoopdatum:

……………………/……………………/  20…………

Always keep proof of purchase, without a purchase note no warranty! 
Bewahren Sie den Kassenbon immer auf; ohne Kaufbeweis keine Garantie! 

Toujours garder le bon d’achat, sans bon aucune garantie!
Bewaar altijd het aankoopbewijs, zonder bon geen garantie!

Vlietweg 8, 4791 EZ  Klundert, The Netherlands

www.aquadistri.com10-2016

We recommend Colombo Fish Care for a 
successful Aquarium hobby

Wir empfehlen Colombo Fish Care für eine 
erfolgreiche Aquaristik

Nous vous recommandons Colombo Fish Care 
pour un passe-temps d’aquarium réussie

We raden Colombo Fish Care voor een 
succesvolle aquariumhobby www.colombo.nl
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