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Información general:
Informacje ogólne:
+
se forma
agua delsię
acuario
w wodzie
comoakwarium
resultado directo
jako pochodna
de la descombakteryjnego rozkładu
El amonio (NH4+) Amon
(NHen
4 )elpojawia
posición bacteriana
resztek
de restos
roślinnych
de comida
i pokarmowych
y plantas zawierających
(sustancias proteicas)
białko oraz
así bezpośrednio
como por
w wyniku nala excreción de los
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)
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valor pH por
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de 7pH
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wraz
ze wzrostem
pH rośnie
zawartość
Nawetde
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predominantemente
amonio,
y a medida
que aumenta
el amoniaku.
pH el contenido
amoniaco
poziomie
0,5 mg/L może
stanowić
zagrożenie
dla ryb.por
Objawia
się to zwiększoną częserá mayor. Ya las
concentraciones
pequeñas
de 0,5
mg de amonio
litro pueden
stotliwością
oddychania,
niespokojnymi
ruchami
i zatrzymaniem
wchłaniania pokarmu.
afectar a los peces
presentándose
en éstos
síntomas tales
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a partir dla zdrowia ryb.
W razieun
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w detecta
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para su salud.
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una parte delamoniaku,
agua del acuario.
De ser
necesario
se bajará
el valor
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Instrucciones deZasady
uso: stosowania:
Zanurzyć
testowe
w akwarium
nimi przez
około
1. Sumerja la tira1.reactiva
en pałeczki
el agua del
acuario
y muévalai poruszać
hacia adelante
y atrás
por 5 sekund w tę i z
unos 5 segundos.powrotem.
Nieeliminar
strzepując
nadmiaru
potrzymać
polem
testowym
2. No agite la tira2.para
el exceso
de płynu
líquido.pałeczki
Mantenga
la tira por
15–30
segun- pionowo do góry
przez około
sekund. reactiva mirando hacia arriba.
dos en posición horizontal
con15–30
la almohadilla
3.con
Na la
zako
czenie
porówna pole testowe ze skal kolorów.
3. Compare luego
escala
de colores.
Uwaga:
Nota:
Zalecanecesaria
się wyciągać
z opakowania
jednorazowo
tylkoque
taką
pałeczek, jaka jest poUtilice sólo la cantidad
de tiras.
Una vez sacadas
las tiras
seliczbę
necesitan,
trzebna na bieżąco.
Opakowanie
następnie
szczelnie
zamknąć.
Nie dotykać pola testocierre el envase inmediatamente
de forma
hermética.
No toque
la almohadilla
reactiva.
wego palcami.
Eliminación:
Las tiras reactivasUsawanie:
usadas pueden eliminarse como residuos domésticos normales.
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Almacenamiento:
Warunki
przechowywania:
Protéjanse las tiras
de la luz
solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar
Pałeczki
chronić no
przed
światłem
wilgocią. Opakowanie
fresco y seco, a una
temperatura
superior
a +30słonecznym
°C. Estandoi almacenadas
correcta-przechowywać w
miejscu chłodnym
i suchym
(temperatura
nieconsta
powinna
mente, las tiras reactivas
pueden usarse
hasta
la fecha deprzechowywania
vencimiento que
en wynosić powyżej
+30 °C). Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do dael envase.
ty podanej na opakowaniu.
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