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Importador p/ o Brasil
CNPJ: 00.014.015/0001-09

Inscrição Estadual: 114.083.242.110
Validade Indeterminada

Obrigado por adquirir a bomba BOYU WM de formação de correntezas. A 
fim de usar este produto de forma correta e segura, prevenir acidentes e 
maximizar seu desempenho, por favor, leia este manual de instruções cui-
dadosamente antes do uso, e mantenha-o para uso futuro. Nos dedicamos 
muito a fim de lhe prover o melhor serviço.

Introdução ao Produto
1 - A bomba usa motor de magneto permanente de funcionamento sín-
crono. Alta eficiência, baixo consumo de energia e longa durabilidade.

2 - Possui desenho inovador e agradável, e inclui vários tipos de possibili-
dades de instalação para uso fácil.

3 - O motor é selado com resina. Possui alto isolamento à água e assegura 
uso confiável e seguro.

4 - A estrutura do propulsor adota tecnologia patenteada; o efeito de for-
mação de correnteza possibilita a formação de grade número de fluxos 
diferentes. A bomba resolve o problema de métodos de formação de cor-
rentezas de alta velocidade e direcionamento único das bombas comuns. 
Ela pode criar o ambiente natural e ecológico para seus animais.

5 - O ângulo da saída de água pode ser ajustado em várias direções, pos-
sibilitando a formação de correntes de água várias direções. Você pode 
então observar a formação de correntes variadas, como no ambiente 
natural.

Instruções
Antes de usar o produto, por favor verifique que a freqüência e voltagem 
da tomada que será usada são as mesmas especificadas no produto.

1 - Para sua segurança, recomendamos que você use apenas tomadas elé-
tricas com aterramento e proteção contra variações de corrente. Plugues 
ou cabos de energia que apresentem danos não devem ser usados.

2 - Se correr qualquer tipo de falha, fenômeno anormal ou problemas elé-
tricos na bomba, desligue o fornecimento de energia elétrica e a bomba 
imediatamente. Procure pela causa e efetue o reparo necessário antes de 
usar a bomba novamente.

3 - Não use a bomba em água que tenha material granulado ou em forma 
de palito em suspensão, pois isso acelera a abrasão na bomba e diminui 
sua vida útil.

4 - Ruídos do tipo “crac” quando a bomba começar a funcionar ou durante 
seu funcionamento não são defeitos da bomba, mas sim causados por 
baixa voltagem. Não religue a bomba até a voltagem voltar ao normal.

5 - Esta bomba deve funcionar totalmente submersa, sob risco de queima 
do motor ou problemas de desempenho.

6 - Se qualquer aparelho do aquário estiver ao alcance de crianças, elas 
devem ser constantemente supervisionadas quando nas proximidades do 
aquário.

7 - Se qualquer fenômeno anormal ocorrer, nunca desmonte a bomba e 
tente consertá-la por conta própria. Por favor, leva-a para ser consertada 
por pessoal profissional habilitado.
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Certificado de garantia

Este produto está garantido segundo o código do consumidor. Este certificado de 
garantia deve ser preenchido pelo revendedor no ato da venda, e deverá acompanhar 
o produto em caso de eventuais problemas cobertos por esta garantia. Esta garantia 
não é válida no caso de uso inadequado, ou quais-quer alterações, modificações 
ou adaptações no produto. Esta garantia não cobre despesas com o transporte 
do produto, eventuais despesas de trans-porte serão de encargo do comprador. 
Equipamentos sujos ou mal acondicionados não serão passíveis de garantia. Peças 
que apresentem desgaste por uso inadequado ou intenso não serão passíveis de 
garantia. O produto será devolvido na mesma embalagem que foi recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome do vendedor: __________________________________________________ 

Nome do comprador: _________________________________________________ 

Nome da Loja: _______________________________________________________

Telefone para contato: ________________________________________________

Descrição das peças


