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Capa

Obrigado por adquirir um filtro da série WF da BOYU. Para assegurar que este produto seja 
usado de forma correta e segura, e prevenir-se contra acidentes e falhas, leia as instruções 
cuidadosamente antes de usar o aparelho, e siga as instruções do manual. Mantenha o 
manual para o uso futuro.

Apresentação
1. “Design” único. Bomba de água, circulação de água e filtragem tipo “3 em 1”. Estrutura 
compacta, aspecto agradável, montagem simples e fácil operação.
Este produto pode ser utilizado de diversas maneiras em terra ou na água.

2. O filtro contém um simples múltiplo de filtragem bioquímica, pois combina o mais 
moderno sistema tecnológico e física. É o mais indicado para cultivar nitro bactérias de 
carbono benéficas, melhorando o efeito filtrante e mantendo a água cristalina.

3. Desenho de função tipo “cascata”. O fluxo pode ser ajustado à vontade, para poder 
produzir ondulações na superfície da água. Isso ajustada o aquário a eliminar dióxido de 
carbono da água, e dissolver melhor o oxigênio para o uso dos animais aquáticos.

4. O motor da bomba é super eficiente e econômico. Com o filtro funcionando, você só ouve 
o agradável rumor da caída de água e observa a linda cachoeira. Isso dá prazer à sua vida.

Aplicação
Para uso em circulação da água, filtragem bioquímica da água e oxigenação para vários 
tipos de aquários.

Instruções
1. A voltagem e freqüência da energia elétrica fornecida devem estar de acordo com as do 
aparelho.

2. Para evitar que água flua para o soquete de eletricidade pelo fio e cause problemas 
elétricos, a tomada de energia deve ser instalada em local mais alto que o filtro, ou o fio do 
aparelho deve fazer uma curva em “U” antes da  tomada do filtro chegar ao soquete de 
energia elétrica.

3. Instale o filtro de carvão ativado e o de esponja antes de montar o conjunto no filtro. 
Assegure-se de que o conjunto fique na posição correta, sem haver entrada de ar entre as 
junções dos tubos.

4. Posicione o filtro atrás ou em um dos lados do aquário, encaixando-o para ficar 
pendurado no vidro. Ajuste o corpo do filtro em posição vertical por meio do botão de ajuste 
na parte inferior do filtro.

5. Não permita que a bomba trabalhe sem água. Isso pode causar dano a ela.

6. Encha o filtro com água e gire a válvula de ajuste de fluxo para a posição “MAX”. Coloque 
a tampa superior e depois ligue o filtro. Começará a circular água depois que sair todo o ar 
do tubo de entrada. Enquanto isso, você pode apreciar o lindo fluxo de água em forma de 
cascata.

7. Gire a válvula de ajuste de fluxo para regulá-lo de acordo com a necessidade.

8. Limpe o filtro semanalmente para que ele funcione sempre em seu melhor desempenho.

9. Desconecte o filtro da energia elétrica quando o filtro não estiver em uso. Retire-o do 
aquário, lave e seque todas suas peças e coloque-o dentro da sua caixa.
Guarde em local seco para uso futuro.

Instruções importantes de segurança
1. Sempre desligue o filtro antes de limpá-lo ou de mexer em qualquer de suas peças.

2. Não use o filtro se sua bomba, tomada de energia ou fio elétrico apresentarem danos.

3. Desconecte o filtro da energia elétrica e não use o filtro se houver qualquer problema 
elétrico aparente na bomba. Nunca desligue o filtro puxando pelo fio; a forma correta é 
desligá-lo segurando a tomada.

4. Se o filtro estiver ao alcance de crianças, os pais devem supervisioná-las.

5. O ambiente de trabalho do filtro não deve estar em temperatura inferior a 0 Cº ou superior 
a 40 Cº. Nunca use o filtro em líquidos inflamáveis, explosivos ou altamente corrosivos.

6. Nunca desmonte um aparelho danificado por conta própria. Leve-o para ser consertado 
por pessoal técnico.
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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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