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Capa

Obrigado por adquirir a bomba de ar Boyu portátil  à bateria 
para aquários. A fim de usar corretamente e com 
segurança este produto, por favor, leia este manual de 
instruções cuidadosamente antes de usar, e mantenha-o 
para uso futuro.

Apresentação

1. Dimensão e peso reduzidos que possibilitam 
portabilidade conveniente. Baixo nível de ruído, grande 
capacidade de geração de ar, alta eficiência e baixo 
consumo de energia.
2. Possui motor de corrente contínua. Alta capacidade de 
produção de ar com economia. Diafragma de grande 
durabilidade.
3. Usa baterias secas de 1,5V como fonte de energia para 
assegurar uso seguro e confiável.

Informações técnicas principais

Os parâmetros técnicos estão disponíveis no rótulo do 
produto.

Descrição das peças

Saída de ar

Interruptor

Corpo da 
bomba

Bateria 

Tampa 
traseira

Parafuso
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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 quaisquer alterações, modificações ou adaptações no 
produto. Esta garantia não cobre despesas com o transporte do produto, 
eventuais despesas de transporte 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:_______________________

Certificado de garantia

Notas

1. As baterias secas para a bomba devem ter a 
especificação marcada no rótulo do produto.

2. A posição de instalação da bomba deve ser acima do 
máximo nível de água do aquário, para evitar que a água 
entre na bomba e cause falhas na saída de ar.

3. Conecte uma ponta da mangueira de ar à saída de ar da 
bomba, e a outra ponta à pedra porosa. Depois, coloque a 
pedra porosa dentro do aquário. Pressione o interruptor e a 
bomba de ar funcionará para produzir oxigênio no aquário.

4. Use duas baterias de cada vez, sendo que elas terão 
capacidade de manter a bomba funcionando por seis 
horas. Por favor, prepare baterias em quantidade 
suficiente se desejar que a bomba funcione por mais 
tempo. Substitua as baterias quando a bomba parar de 
funcionar.

5. As pedras porosas da bomba devem ser substituídas ou 
limpas a cada três meses. Caso isso não ocorra, as saídas 
de ar da pedra porosa ficarão bloqueadas e a capacidade 
de produção de ar da bomba será muito reduzida.

6. Quando a bomba não estiver em uso, as baterias devem 
ser removidas, assim como a mangueira e a pedra porosa. 
Guarde todos os componentes em local seco para uso 
futuro.

Cuidados

1. A bomba de ar não pode ser submersa em água.

2. Se a bomba acidentalmente cair na água, retire-a o 
quanto antes e remova as baterias. Após secar as baterias, 
recoloque-as no lugar e teste o funcionamento da bomba. 
Substitua as baterias caso o funcionamento da bomba seja 
anormal.

3. Se houver qualquer anormalidade no funcionamento da 
bomba (falta de produção de ar, não-funcionamento ou alto 
nível de ruído), procure a causa e efetue o reparo antes de 
usar a bomba (nunca desmonte a bomba para consertá-la 
por conta própria. Por favor, leve-a a um profissional .)

4. A bomba não pode ser usada em ambientes com 
temperature inferior a 0°C.
Se a bomba de ar ficar em local em que crianças possam 
alcançá-la, um adulto deve supervisioná-las e instruí-las 
por questão de segurança.


