
Wromak akvaariopaketin  asennusohje.. 

 

Pöytä 

 

Kunkin pöytäpaketin sisällä on kyseisen mallin kokoamisohje. Pöytiä kootessa on huomioitava, että 

ruuvit tulee  kiristää pohjaan asti niin ettei ruuvin kanta jää pöytätason yläpuolelle. Tämä on tärkeää 

etenkin kannessa. Ruuveja ruuvatessa tulee myös varoa ettei ruuvi ns korkaa ruuvinreikää. Tällöin 

ruuvin kiristäminen vaikeutuu,  koska  se pyörii tyhjää.  Peitä ruuvinkannat muovisilla 

suojanapeilla. Suojanappeja  EI SAA asentaa akvaarion kanteen altaan ja jalustan väliin. 

 Jalusta tulee sijoittaa ehdottoman  suoralle pinnalle,  ettei mahdollinen epätasaisuus  aiheuta 

akvaarioon vääntöä. 

 

Ennen akvaarion asennusta tarkista, ettei akvaario ole vioittunut kuljetuksen aikana. Pienikin särö 

akvaariossa voi aiheuttaa akvaarion rikkoutumisen. Rikkoutunutta allasta ei saa ottaa käyttöön.  Jos  

havaitset akvaariossa särön,  pyydä kuljetusyhtiötä merkitsemään se rahtikirjaan  ja tee 

vahinkoilmoitus  Jos havaitset särön vasta myöhemmin ota heti yhteyttä kuljetusyhtiöön ja tee 

vahinkoilmoitus.  Kuljetussäännösten mukaan kuljetusyhtiö vastaa mahdollisista piilovaurioista  

seitsemän päivän ajan. (7pv)   Tämän jälkeen ota yhteyttä akvaarion myyneeseen liikkeeseen.  

Ostaessasi akvaarion liikkeestä tarkista että se on ehjä vastaanottaessasi akvaarion.. 

 

Akvaarion ja jalustan väliin on hyvä asentaa erittäin ohut pehmeä eriste esim solumuovi. 

vahvuudeltaan enintään 5mm. Tärkeää on ettei solumuovi ole liian paksu,  jottei se aiheuta vääntöä 

pöydän kanteen. Jalustan ja akvaarion väliin voi myös asentaa ns kovia eristeitä EPS (tyroksi) tai 

XPS (esim finnfoam) vahvuudeltaan enintään 20mm. Paketin mukana tulee 5mm vahva solukumi 

joka on altaan kokoinen. Vaihtoehtoisesti mukana on 2mm solukumi. Asenna se akvaarion alle ja 

leikkaa varovasti ylimääräinen pois. Wromakilta on myös erikseen saatavana erillisiä muovisia 

pohja kaukaloita.  

 

Asennettuasi akvaarion tukevasti paikoilleen pese akvaarioon tuleva hiekka huolellisesi. Hiekkaa ei 

saa kaataa akvaarioon mahdollisen särkymisvaaran vuoksi. Hiekka tulee laittaa esim sankoon/ 

kuppiin/ rasiaan ja laskea sanko varovasti akvaarioon, josta se on helppo siirtää akvaarion pohjalle. 

Tämän jälkeen voit täyttää akvaarion vedellä. Hiekan pöllyämisen takia aseta esim lautanen 

vesisuihkun ja hiekan väliin. On edullista täyttää allas ensin osittain ja vasta myöhemmin täyteen. 

Tällöin kasvien istutus helpottuu ja mahdollinen vuoto voidaan havaita pienemmällä vesimäärällä. 

Kun olet saanut akvaarion täytettyä vedellä voit asentaa somisteet, suodattimen , lämmittimen ja 

valaisinkannen paikoilleen. Taustakuva on helpompi asentaa jo siinä vaiheessa, kun akvaariota 

laitetaan paikalleen.   

 

Muista aina että sähkölaitteet eivät saa olla kytkettynä, kun huollat tai valmistelet akvaariota. 

 

Akvaarion teknisten laitteiden mukana tulevat ohjeet laitteiden käytöstä.   

 

 

 

Kalajuttu Oy  


