
MANUAL DO USUÁRIO



A. nome do modelo
B. código do produto
C. Tensão de entrada (deve corresponder à sua tensão de rede)
D. Tensão nominal de saída (deve corresponder ao dispositivo conectado)
E. Carga total máxima (soma máxima de absorção de energia dos dispositivos aplicáveis)
F. ID de série do produto

INFORMAÇÕES DOS DADOS DA ETIQUETA

Uma cópia deste manual está incluída na seção AJUDA dentro do aplicativo ou pode
ser baixada gratuitamente do nosso site www.rossmont.com

na seção SUPPORT -> DOWNLOAD.





TRÁS
F. 4x parafusos de serviço
(Atenção: NÃO tente abrir ou anula a garantia!)
G. etiqueta de dados do dispositivo
H. 4x orifícios para parafusos de montagem

FRENTE
A. Botão de toque capacitivo
B. LED branco
C. Canais LEDs azuis
D. Cabo de alimentação
E. cabos de extensão com soquete

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MANUTENÇÃO

NOTA: para redefinir o Waver, toque e segure o botão capacitive por 15 segundos,
ou via App em: WAVER MENU -> CONFIGURAÇÕES -> RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA



PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO - Criar novo aquário



ACESSO AQUÁRIO EXISTENTE



ADICIONAR UM NOVO DISPOSITIVO

IMPORTANTE: não selecione um modelo diferente daquele realmente conectado.



Para definir a potência da bomba durante o dia, você pode simplesmente criar uma curva
adicionando pontos ou usando pré-ajuste ou por combinação de ambas as coisas
(sistema híbrido).



PREDEFINIÇÕES



PREDEFINIÇÃO

FIXO

FORA

CICLO

ALEATÓRIO

TERMENTOSO

ONDA DE TOQUE

COMIDA DE PEIXE

DESCRIÇÃO AJUSTE DE PARÂMETROS















ACESSO DIRETO

MODO DE INFRAESTRUTURA



MODO AUTOMÁTICO MODO MANUAL

CONFIGURAÇÃO DA WAVER NO MODO DE INFRAESTRUTURA





SEGURE APERTADO POR FUNÇÃO DESCRIÇÃO



UMA ÚLTIMA NOTA PARA VOCÊ
Estamos buscando produtos focados em Qualidade com a missão de elevar o valor
da marca "Made in Italy" em todo o mundo. Do nosso lado esta é a verdadeira
oportunidade de acompanhar cada processo de produção em primeira pessoa,
com a certeza de que isso aumentará o nível de confiabilidade no mercado de
aquários. Nós não deixamos nada para a chance e cada detalhe faz a
diferença: nosso trabalho começa a partir do design e só termina com a sua satisfação,diferença: nosso trabalho começa a partir do design e só termina com a sua satisfação,
que é o nosso melhor prêmio. Para mais informações sobre nossa empresa ou produtos,
por favor visite nosso website www. rossmont.com e junte-se à nossa página do Facebook
em www.facebook.com/rossmontitaly. Compartilhe conosco sua experiência com
nossos produtos: você é sempre bem-vindo!rson, with the certainty that this will increase
the reliability level in the aquarium market. We don’t leave nothing to the chance and
every detail makes the difference: our work begins from the design and it only ends
with your satisfaction, which is our best prize. For any further information on our Companywith your satisfaction, which is our best prize. For any further information on our Company
or products, please visit our website www. rossmont.com and join our Facebook page at
www.facebook.com/rossmontitaly. Share with us your experience with our
products: you’re always welcome! 

                 GARANTIA LIMITADA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por um período de 3 .meses a partir
da data da compra, conforme código de desfesa do consumidor lei brasileira 8.078/1990.
Não será coberta ou aceita reclamações de quaisquer danos causados por erro de montagem
ou instalação errada, uso inapropriado do equipamento, falta de manutenção ou tentativa de 
reparo ou desmontagem.
Esta garantia é limitada ao Esta garantia é limitada ao reparo ou substituição do produto a critério do fabricante ou 
importadora.
Esta garantia não cobre danos pessoais, perda de propriedade, incluindo animais ou danos
(diretos, incidentais ou conseqüentes) decorrentes do uso deste produto. 
Para valer a garantia o equipamento deve ser devolvido na sua embalagem original para fins 
de reparo ou substituição, acompanhado de um recibo de compra (registrando a data
da compra) e uma motivação detalhada da sua reclamação.
As despesas de envio e devolução do fAs despesas de envio e devolução do frete são de responsabilidade do comprador.
A Rossmont e seu representante no pais (importadora) reserva-se o direito de fazer alterações
técnicas, especialmente em benefício da segurança.


