
Guia de instalação 
BOOST 12
Passo 1
A saída da bomba deve ser instalada 
verticalmente para cima para evitar 
a instalação para baixo.
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Passo 2
Abra primeiro a torneira para drenar a 
água e, em seguida, abra para o dreno. 
Após a exaustão do ar, o som anormal 
desaparece e a pressão aumenta. A 
bomba pode ser usada normalmente.

O plugue de alimentação CC é inserido 
na tomada correspondente para ignição.

É estritamente proibido fazer funcionar a bomba a seco, 
sem água. Isso poderia causar uma redução considerável 
na vida útil do aparelho ou produzir um ruído anormal.
A forma de instalação está errada. Isso não permitirá que 
o ar dentro da bomba drene completamente durante a 
operação. O efeito de pressurização não será perceptível 
e um ruído anormal será ouvido.

1. Visão geral do produto
A bomba de aumento de pressão com motor e ímanes permanentes é especialmente concebida para aumentar a 
pressão da água da torneira, o abastecimento de água do acumulador, a circulação nas tubagens e outras utilizações. 
O BOOST 12 usa um sensor de pressão, interruptor de fluxo de água e outros sistemas de controle inteligentes para 
garantir proteção contra escassez de água, abastecimento automático de água e outras funções. O regulador adota um 
processo de vedação para garantir uma vida longa em ambientes úmidos.

2. Termos de uso
1. Certifique-se de que a tubulação esteja completamente vedada. Feche a válvula após o fechamento da água.
2. Adequado para água.
3. A temperatura do líquido é 0-60º. O valor do pH está entre 6,5-8.
4. O líquido deve estar absolutamente limpo, não corrosivo e livre de partículas sólidas ou fibras.
5. Executar: AC 90-260 V, frequência 50/60 Hz.
6. Pressão Max:  8 bar
3. Descrição dos botões "PARA CIMA +" e "PARA BAIXO -":
A configuração de fábrica está no modo inteligente que pode ser iniciado e interrompido normalmente após o plug-in.
1. Botão UP +: a bomba elétrica não arranca quando a posição de instalação é baixa. Pressione UP + repetidamente até 
iniciar.
2. Botão PARA BAIXO -: quando há um vazamento na tubulação, o regulador liga e para automaticamente duas vezes após 
desligar. Repare os canos. Ou tente pressionar este botão repetidamente 5 vezes para alternar para o modo de controle de 
fluxo de água.
3. Luz de partida: feche a válvula, acenda a luz por muito tempo e a bomba não para. Remova o interruptor de fluxo do 
corpo da bomba, limpe-o e monte-o novamente.
4.Luz de baixa pressão de entrada de água: quando acesa significa que há muito pouca pressão de entrada, que há falta 
de água ou que o ar no interior do corpo da bomba não foi purgado.
5. Vazamento de água na tubulação: ao desligar a bomba, o regulador liga e desliga automaticamente 2 vezes, o que 
significa que há vazamento de água na saída. Repare a entrada ou pressione STOP repetidamente para cancelar o modo 
de início de pressão.
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