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Muito obrigado por sua aquisição do Filto BoYu SP submersível serial. 
Para assegurar-se de que esse produto será usado corretamente e com 
toda a segurança – além de evitar acidentes e danos, por gentileza, leia 
esse manual de instruções cuidadosamente antes de usar o filtro.

Apresentação
1 - Esse produto consiste de uma bomba de água submersível e do filtro 
bioquímico.  O conjunto da bomba é confeccionado em plástico moldado 
ABS e suporta choque (queda) e oxidação.

2 - O motor é selado dentro do chassi com resina. Com um desempenho a 
prova d’água e totalmente isolado, é seguro e confiável. 

3 - Seu design é multifuncional e sua bomba tem várias finalidades, além 
da adição de oxigênio e da filtragem 3/1.

4 - Com montagem e estrutura portátil, que adota filtro bioquímico 
especial de algodão, é ideal para o cultivo de sutil bactéria nítrica na 
limpeza da água.

Aplicação
Além dessas propriedades, é adequado para o bombeamento, 
circulação da e filtragem da água em vários tipos de aquários para 
peixes e adição ideal de oxigênio.

Descrições das peças

Dados técnicos

1 - Dimensões

SP-601F

Tampa de filtro

Filtro de esponja
Tampa do impeller

Impeller (Rotor)

Ventosa

Regulador

Corpo da bomba

Saída

Tampa traseira
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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:_______________________

SP-602F

SP-800F

SP-1500F

Informações técnicas

Modelo Volt Potência

SP-601F 220/110 6

SP-602F 220/110 6

SP-800F 220/110 5.5

SP-1500F 220/110 17

Modelo Vazão Elevação Peso Dimensão

SP-601F 200 0.7 0.15 115x43x57.5

SP-602F 340 0.6 0.25 135x48x74

SP-800F 300 0.5 0.45 63x45x150

SP-1500F 855 1.0 0.65 142x65x117

Instruções de Uso
1 - A tomada de força da bomba precisa ser instalada no ponto mais alto 
da água do aquário. Caso contrário a água poderá escorrer para a tomada 
via fiação e causar vazamento de energia. Certifique-se de que a voltagem 
e freqüência da tomada é a mesma indicada pelo fabricante e gravada na 
placa de identificação do produto.

2 - Instale a borracha unindo a placa na placa-base da bomba e então 
selecione uma posição adequada na parede interna do aquário, pressione 
a bomba suavemente, e a bomba estará anexada e fixa firmemente. 

3 - Para o bombeamento e circulação da água, você pode conectar o tubo 
de entrada da ventoinha, ligar a energia e a bomba começará a funcionar.

4 - Se você escutar um “kluck” quando a bomba começar a funcionar ou 
enquanto estiver funcionando, não será um defeito ou falha. A razão é 
que o motor não pode operar normalmente sob 180V. Espere até que a 
voltagem se recupere e ligue a bomba.

5 - Desligue assim que o nível da água alcançar a bomba. Nunca use a 
bomba antes de adicionar água no tanque para evitar a queima do motor.

6 - Limpe-a e mantenha-a em lugar fresco e seco enquanto não for usada.

Instruções de Segurança
1 - Quando instalar ou desmontar os acessórios, tais como cilindros do 
filtro, desligue os cabos elétricos antes e tire a bomba do aquário.

2 - Se algum vazamento elétrico ou defeito for encontrado na bomba, 
desligue a força imediatamente. Procure pela causa e conserte a bomba 
antes de utilizá-la de novo.

3 - Se a água do aquário pode ser alcançada e tocada por crianças, os pais 
devem supervisioná-los.

4 - A bomba não deve funcionar sem água. Caso contrário ela o fará por 3 
minutos e queimará o motor.

5 - Nunca deixe qualquer objeto sólido ou varetas, caso contrário, a bomba 
irá desgastar-se rapidamente.

6 - Nunca desmonte a bomba por conta própria caso ocorra um mal 
funcionamento. Os consertos precisam ser realizados por profissionais 
autorizados e técnicos experientes da assistência técnica.

Aviso:
Recomendamos a instalação de uma (*) chave de proteção contra a 
fuga ou perda de corrente por segurança.


