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Obrigado por adquirir uma bomba da série de filtros submersos BOYU. Para assegurar-se 
que este produto seja usado de forma correta e segura, e para prevenir acidentes, leia 
cuidadosamente às instruções antes de usar a bomba. Mantenha as instruções para uso 
posterior.

Apresentação
1. Este produto consiste de uma bomba submersível e filtro biomecânico. O corpo da 
bomba é feito de plástico ABS moldado, suporta quedas e não enferruja. Produzido com 
aço inoxidável, o eixo do rotor pode ser usado tanto em água doce quanto salgada.

2. O motor é selado no corpo com resina. Possui ótimo desempenho e alto isolamento, é 
seguro e confiável.

3. Seu desenho é multifuncional, tem várias aplicações e produz oxigenação em sistema 3 
em 1.

4. Possui montagem portátil. O filtro pode ser facilmente montado com os cilindros 3 em 1. 
Montada com filtro especial bioquímico, é mais eficiente para cultivar micro-bactérias 
benéficas e manter a água cristalina.

Aplicação
Bombeamento e circulação de água em vários tipos de aquários e tanques de alimentos 
marinhos vivos e oxigenação para tanques de criação de animais aquáticos.
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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
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Informações técnicas
1 - Dimensões

Informações técnicas
1 - Dimensões

Instruções de uso
1. A tomada de energia da bomba deve ser instalada acima do nível da água, para evitar 
que a água possa escorrer pelo fio até p soquete da eletricidade na parede, causando 
choque elétrico. Assegure-se que a voltagem e freqüência da energia fornecida sejam os 
prescritos para a bomba.

2. Instale a ventosa na base da bomba, e escolha o local mais apropriado na parte de 
dentro do aquário. Fixe a bomba no lugar desejado pressionado-a contra o vidro.

3. Para bombear água em um filtro, conecte a entrada de água da bomba a um tubo e ligue 
a bomba à energia elétrica. Para circular água, basta ligar a bomba à energia.

4. Para filtrar e limpar a água, de um a três cilindros filtrantes podem ser ligados à entrada 
de água da bomba de acordo com as diferentes necessidades. Os cilindros filtrantes 
podem ser preenchidos com uma variedade de produtos.

5. Um som de “cluc” pode ser ouvido quando a bomba for ligada. Isso é normal. A razão é 
que a bomba não pode operar abaixo de 180V. Se isso ocorrer, aguarde até a voltagem se 
restabelecer e ligue a bomba novamente.

6. Desligue a bomba se ela ficar fora da água. Nunca deixe a bomba funcionar fora da água 
para que o motor não se queime.

7. Mantenha a bomba fora d'água quando não estiver em uso. Limpe-a bem e mantenha 
em local fresco e seco para uso posterior.

Instruções de segurança
1. Quando instalar ou desmontar as peças como os cilindros filtrantes, desligue a bomba da 
energia antes, e retire a bomba do aquário.

Se houver qualquer falha elétrica na bomba, desligue-a da energia imediatamente. 
Verifique a causa e efetue o reparo necessário antes de ligá-la novamente.

Se a bomba ou a água do aquário estiverem ao alcance de crianças, os pais devem 
supervisioná-las.

A bomba não pode operar sem água por mais de 3 minutos sob risco de queimar o motor.

Nunca permita que existam grãos ou gravetos sólidos na água. A bomba pode ser 
definitivamente danificada por causa da entrada de sólidos em seu rotor.

Nunca desmonte a bomba por conta própria se houver mal funcionamento. Qualquer 
reparo deve ser efetuado apenas por pessoal técnico.

Recomendações: Sempre use um protetor de oscilação de corrente ligado à sua bomba.
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