
İÇİNDE BALIK YAŞAYAN – KURULU AKVARYUMLARDA 

BORA V-15 FİLTRE TAKILDIĞINDA YAPILMASI GEREKEN 

TALİMAT BİLGİLERİMİZ. 

Bora V-15 filtre, bakterilenmeden (balık dışkısı vb. atıklar ile pislenmeden) temizlik 

yapmaya, su değerlerini düzenlemeye başlayamaz. Akvaryumunuzda ne kadar iyi bol 

bakteri, pislik var ise Bora V-15 filtre o kadar kısa sürede akvaryum suyunuzu 

mükemmel hale getirebilir.  

Bu yüzden akvaryumunuzdaki hiçbir pisliği atmayın. Dip çekimi vb. temizlik 

yapmadan, tamamen pis hali ile Bora V-15 filtreyi takıp çalıştırın.  

Sonrasında aşağıdaki maddelerden size uygun olanı uygulayın. 

1- Akvaryumunuzda hangi filtre sistemini kullanıyorsanız 8-10 saatliğine 

kapatın.  

Dipte kumunuz var ise temiz sopa vb. bir şey ile kumunuzdaki pislikleri 

tamamen havalandırın. Camınızda yosun var ise saplı keçeli silecek ile silin ve 

suya karışmasını sağlayın.  

Tüm bunları yaparak suyunuzun bulanmasını sağlayın. 8-10 saat yeni takılan 

Bora V-15 filtreyi bulandırdığınız sudaki pislikleri çekmesi ve bu sayede 

bakteri geliştirmesini hızlandırmış olursunuz.  

3-5 gün boyunca arada eski filtreyi kapatarak bu suyu bulandırma olayını 

yapın.  

Yaklaşık olarak 15-20 gün eski filtre ile birlikte çalıştıktan sonra eski filtrenizi 

tamamen iptal ederek akvaryumda çıkarabilirsiniz.  

Akvaryumdan çıkartınca filtresindeki pisliği temiz bir kapta yıkayın. 1 gün 

çökmesini bekleyin. Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. Dipteki çöken 

koyu pisliği atmayın. Bu pislik konsan tire bakteridir.  

Bu pisliği acil durum için 15-20 gün bekletin.  

Eğer akvaryumunuzun suyunda bu zaman içinde bulanma vb. sorun yaşanır 

ise bu koyu pislikten 1-2 su bardağı akvaryuma dökerek Bora V-15 filtreye 

bakteri takviyesi yapabilirsiniz.  

Bakteri takviyesinden 5 gün sonra eski filtrenin oluşturduğu su değerlerine 

tam güvenmiyor iseniz  % 25 su değişimi yapın. 

Eski filtrenizin su değerlerinden tamamen kurtulmak isterseniz 10 gün 

Aralıklarla %25 su değişimi yapmayı 4 kere daha tekrarlayın. Bu sayede eski 

filtrenin oluşturduğu su değerlerinden tamamen kurtulmuş olursunuz.  

Bora V-15 filtre yeterli bakteriye sahip oldu ise akvaryumda mükemmel 



temizlik yapmaya başlamıştır.  Artık akvaryumunuzda 3 veya 6 ayda % 25 su 

değişimi yapmanız yeterlidir. 

2- Akvaryumda kullandığınız eski filtrenizi hemen iptal etmek zorunda 

kaldıysanız. 

İptal etmek zorunda kaldığınız eski filtrenizi temiz bir kapta yıkayın. Çıkan 

pisliğin 6-7 saat çökmesini bekleyin. Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. 

Dipteki çöken koyu pisliği atmayın. Bu pislik konsan tire bakteridir.  

Bu koyu pislikten 4 su bardağı akvaryuma dökün.  

Dipte kumunuz var ise temiz sopa vb. bir şey ile kumunuzdaki pislikleri 

tamamen havalandırın.  

Camınızda yosun var ise saplı keçeli silecek ile silin ve suya karışmasını 

sağlayın.  

Tüm bunları yaparak suyunuzun bulanmasını sağlayın.  

Bora V-15 filtreyi bulandırdığınız sudaki pislikleri çekmesini sağlayın.  

Bu sayede bakteri geliştirmesini hızlandırmış olursunuz.  

3-5 gün boyunca suyu bulandırma olayını yapın.  

Tüm bunları yaptığınızda eğer Bora V-15 filtreye istenen sayıda pislik, bakteri 

gitmiş ise suyunuzdaki netlik artmaya başlayacaktır. İstenen bakteri yok ise 

henüz suyunuz netleşmeye başlayamaz.  

 

5 – 10 gün sonra eski filtrenin oluşturduğu su değerlerine tam güvenmiyor 

iseniz  % 25 su değişimi yapın. 

Eski filtrenizin su değerlerinden tamamen kurtulmak isterseniz  

10 gün Aralıklarla % 25 su değişimi yapmayı 4 kere daha tekrarlayın.  

Bu sayede eski filtrenin oluşturduğu su değerlerinden tamamen kurtulmuş 

olursunuz.  

Bora V-15 filtre yeterli bakteriye sahip oldu ise akvaryumda mükemmel 

temizlik yapmaya başlamıştır.   

Artık akvaryumunuzda 3 veya 6 ayda % 25 su değişimi yapmanız yeterlidir. 

 

3- Eski filtrenizde pislik yok ise, akvaryum içinde de pislik yok ise. 

Bu durumda en güzeli balıkları güvenli bir yere koyun. Akvaryumunuzu 

yeniden kurulum yapın.  

Yeni kurulan akvaryumlar için oluşturduğumuz talimatımızı bire bir aynen 

uygulayın.  

 

4- Eski filtrenizde pislik yok ise, akvaryum içinde de pislik yok ise ve balıkları 

koyacak güvenli bir yer yok ise. 



Çevrenizde biyolojik yapısı oturmuş akvaryumdan filtre pisliği bulun. 

Filtresindeki pisliği temiz bir kapta yıkayın. 6-7 saat çökmesini bekleyin. 

Çöktükten sonra üstteki sarı suyunu atın. Dipteki çöken bu pislik konsan tire 

bakteridir. Akvaryuma 4 – 5 su bardağı dökün.  

10 gün bekleyin. %25 su değişimi yapın. 

10 gün aralıklarla %25 su değişimini 4 kere daha tekrarlayın. 

Herhangi farklı bir sorun olmaz ise biyolojik denge oturmuş olacaktır. 

Artık 3 veya 6 ayda bir % 25 su değişimi yapabilirsiniz. 

 

Eğer filtre pisliği bulamaz iseniz.  

Piyasada satılan ve içinde bakteri kültürünün olduğundan emin olduğunuz 

bakteri kültürü satın alarak akvaryumunuzun litresine uygun olacak miktarda 

kullanabilirsiniz.  

 

5- Her kurulu akvaryumun bakteriyel yapısı farklı olduğu için Bora V-15 

filtrede biyolojik yapının oturması ve suyun netlik kazanma süreleri buna 

bağlı olarak değişir. Bu yüzden bu süre 3 saatte olabilir, 3 günde olabilir, 30 

günde olabilir. Su bozuldu ise hiç olamayabilir de. 

Eğer akvaryum suyunuzda aşırı bozulma var ve düzelmiyor ise balıkları 

güvenli bir yere koyun. Akvaryumunuzu yeniden kurulum yapın.  

Yeni kurulan akvaryumlar için oluşturduğumuz talimatımızı bire bir aynen 

uygulayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 


