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Obrigado por adquirir uma bomba de ar ajustável BOYU. Para assegurar-se que este 
produto seja usando de forma segura e correta, leia cuidadosamente as instruções 
deste manual antes de usar a bomba, e mantenha-o guardado para uso
posterior.

Apresentação
1 - “Design” avançado e bonito. Produzida com plástico ABS, a cobertura da bomba 
é firme, durável e resistente a choques. A entrada de ar é produzida com borracha 
macromolecular complexa e tem longa duração.
2 - A bomba funciona com motor de máxima qualidade. A entrada de força pode 
ser ajustada usando controlador ou tubo de silicone com ajuste. A saída de ar tam-
bém é ajustável, tornando este produto altamente eficiente com baixo consumo de 
energia.
3 - Todas as partes móveis são seladas dentro do corpo da bomba. Adota condução 
de ar tipo “labirinto” e possui um colchão de borracha anti-choques, operando de 
maneira estável e silenciosa.
4 - Esta bomba é produzida de acordo com estipulações rígidas de segurança. É 
segura e confiável.

Aplicação
Este produto opera em baixa pressão e sem uso de óleo, possuindo saída de ar lim-
po. É útil para adicionar oxigênio em aquários, piscinas de manutenção de alimentos 
marinhos vivos, tanques de alevinos de animais matinhos e para fontes luminosas 
de uso interno ou externo.

Instruções de uso
1 -  A bomba deve ser colocada acima do nível da água para evitar que ocorra re-
torno da água pelo tubo de saída.
2 - Conecte o tubo de ar na saída de ar da bomba, e introduza a pedra porosa na 
água. Após ligar a energia elétrica a bomba iniciará o fornecimento de ar.
3 - De acordo com a quantidade de oxigênio necessária para os animais aquáticos, 
gire o potenciômetro ao lado da bomba e ajuste a saída para a condição ideal.

O filtro de ar de algodão e a pedra porosa devem ser substituídos a cada 3 meses.
Quando a bomba não estiver em uso, desconecte-a da energia elétrica e guarde o 
tubo de ar e a pedra porosa em local seco para o uso posterior.

Cuidados
1 - Nunca ponha a bomba dentro da água.
2 - Se a bomba cair dentro da água, desconete-a da energia elétrica imediatamente 
antes de tentar pegá-la, para evitar choque elétrico.
3 - Se qualquer disfunção elétrica for observada na bomba, desconecte-a imediata-
mente da energia. Verifique a causa e efetue o reparo antes de usá-la novamente. 
Nunca desligue a bomba puxando pelo fio da tomada. A forma correta é
segurar a tomada e retirá-la do conector da parede.
4 - Se a bomba estiver ao alcance de crianças ou estiver a seu alcance, seus pais 
devem supervisioná-las.
5 - A bomba não pode operar abaixo do 0˚C.
6 - Nunca desmonte a bomba por conta própria. Consertos só devem ser feitos por 
técnicos.
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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: ________________________________________________

Tampa superior

Descrição das peças Descrição das peças

Modelos: Todos os modelos “S” “SC” “SE” Modelos: Todos os modelos “U” “SC” “SE” “S”

Tampa superior

Mola e bobina

Diafragma

Diafragma

Bloco

Tampa da saída 
de ar

Parafuso

Base de borracha

Parafuso

Bobina

Regulador de saída

Cobertura inferior

Pés de borracha

Botão de regulagem

Tambor de ar

Tambor de ar

Saída de ar


