
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.

Pedimos que você leia as instruções a seguir para apreciar o produto em todo o seu
potencial.

Se você gostou com o aplicativo, nós convidamos você a nos deixar um feedback
positivo. 5 estrelas feedbacks isso nos ajudar a crescer e dar-lhe melhores produtos dia
a dia. Para qualquer dúvida ou informação, nós convidamos você a entrar em contato
com nosso serviço de atendimento ao cliente RCS (Rossmont Customer Service)
por e-mail no endereço sales@rossmont.com

INTRODUÇÃO

Prezado Cliente, obrigado por escolher este produto de alta qualidade, projetado,
montado e testado na Itália. Waver é o novo controlador sem fio para equipamentos
de aquário Rossmont com a capacidade única de ajustar a velocidade em motores
síncronos alimentados em tensão de rede. Com o novo aplicativo Rossmont inTouch
(download gratuito no Google Play / Apple Store), os usuários podem viver uma
experiência real de simulação de recife.experiência real de simulação de recife.
Com o objetivo de melhorias contínuas, a Rossmont R & D Dept continuará a desenvolver uma
nova versão de firmware.
Mantenha seu aplicativo sempre atualizado e siga-nos em nossas redes sociais para receber
as últimas notícias.



GUIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO

• IMPORTANTE: Antes de qualquer operação, você deve verificar a integridade de
todas as partes do produto, especialmente os cabos e plugues / soquetes de energia.
• Para evitar qualquer choque elétrico acidental, certifique-se de que o produto
esteja posicionado em local seguro e seco, protegido de depósitos de água,
umidade, cálcio e / ou sal.
• Antes de usar este produto, verifique a etiqueta de dados na parte de trás do
produto e verifique se a voltagem operacional corresponde à sua voltagem principal.produto e verifique se a voltagem operacional corresponde à sua voltagem principal.
• O produto destina-se apenas a uso interno.
• Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou
outros aparelhos que produzam calor.
• É possível utilizar o dispositivo a uma temperatura não superior a 35 ° C.
• Este dispositivo é compatível apenas com produtos da Rossmont.
• Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas como equipamento de
aquário.aquário.
• Não conecte nenhum dispositivo que não seja especificamente projetado para
uso com o Waver, caso contrário a garantia será anulada.
• Não tente ligar outra unidade Waver conectando-a aos soquetes das extensões
do cabo do produto.
• Limpe apenas com um pano seco.
• Desconecte qualquer aparelho elétrico conectado ao seu aquário antes de
colocar as mãos na água.colocar as mãos na água.
• É altamente recomendável que a tomada de parede esteja posicionada em um
nível mais alto do que o tanque para evitar o risco de danos causados   à água no
sistema elétrico. Se isso não for possível, verifique se a parte inferior do cabo está
mais baixa que a posição do soquete de parede: LAÇO DE GOTEJAMENTO.
• Caso o plugue / soquete energia esteja molhado, desconecte o interruptor geral.
• Não levante o produto pelo cabo. Desconecte e conecte a unidade apenas
segurando o plugue.segurando o plugue.
• É necessário alimentar o produto através de um sistema de
disjuntor de corrente residual com uma corrente nominal não
superior a 30mA
• Não ligue o aparelho se o cabo de alimentação ou um dos
cabos de extensão estiverem desgastados ou danificados.
Nesse caso, é necessário substituir a unidade inteira sem tentar
repará-la.repará-la.
• O produto não é destinado a pessoas com pouca
sensibilidade física ou mental, a menos que sejam
supervisionados e instruídos por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
• O controlador não é um brinquedo: não permita que crianças brinquem com ele
• Este guia lhe dará instruções apenas para o dispositivo Waver. Para bombas Mover
ou qualquer outro produto Rossmont, consulte o manual de instruçou qualquer outro produto Rossmont, consulte o manual de instruções dedicado
• ATENÇÃO: Dispositivo MAX 1 por canal



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
O produto não requer manutenção específica, mas é importante manter as superfícies 
impas, especialmente com umidade ou depósitos de poeira, o que pode influenciar no
funcionamento correto do botão de toque capacitivo.
Para manter as superfícies limpas, basta passar um pano macio e seco. Não use nenhum
tipo de solvente ou papel abrasivo. É recomendado limpar a superfície / ambiente onde
o produto está posicionado.

Não use a grade de proteção nas bombas Modelos MX com Waver
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

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



NOTA: O aplicativo verifica o firmware instalado no Waver. Se o Waver tiver um
firmware antigo do aplicativo WEB, o aplicativo executará automaticamente a
migração. A atualização não é realizada clicando em “ACESSAR AQUÁRIO
EXISTENTE”
8. Clique em "GO TO HOME"
9. Atribua um nome ao aquário e clique em “NEXT”. Você pode personalizar o
fundo da sua casa tirando uma foto ou escolhendo uma imagem da sua própriafundo da sua casa tirando uma foto ou escolhendo uma imagem da sua própria
galeria.
NOTA: a imagem não será salva no Waver, mas apenas no dispositivo.
Quando você acessa a partir de outro dispositivo, pode definir um novo plano de
fundo ou deixar o mesmo.
10. É possível personalizar o nome de usuário e a senha, caso contrário, clique em
"SKIP"
NOTA: por padrão de fábrica Nome de usuário: rossmont Senha: waverNOTA: por padrão de fábrica Nome de usuário: rossmont Senha: waver
11. Permitir que Rossmont inTouch acesse a localização do dispositivo (GPS)
12. Depois disso, você pode definir o seu Waver no modo Infra-estrutura, caso
contrário, clique em "SKIP". NOTA: O modo Infraestrutura permite que você inclua
seu Waver na sua rede Wi-Fi e, em seguida, possa controlá-lo enquanto estiver
conectado à sua rede (consulte a seção: modo Infra-estrutura).

Depois de concluir o procedimento de login, a tela principal será exibida.

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO - Criar novo aquário
1. Conecte o cabo de força do Waver na tomada de parede
2. Inicialmente, o LED branco fica fixo por 5 segundos e depois o sistema faz uma
verificação automática e os 3 LEDs piscarão. Espere até que o LED central branco
esteja estável.
3. Baixe o aplicativo “Rossmont inTouch” no Google Play ou na App Store
4. Abra o aplicativo e clique em "CRIAR NOVO AQUÁRIO"
5. Selecione “CONFIGURAÇÕES” para verificar a lista de redes WiFi disponíveis5. Selecione “CONFIGURAÇÕES” para verificar a lista de redes WiFi disponíveis
6. Conecte-se à rede Wi-Fi do Waver (“Rossmont 10 ### ...”)
IMPORTANTE (apenas para dispositivos Android): A partir do Android 6 em alguns dispositivos,
aparece uma janela pop-up informando que o WiFi não tem acesso à Internet. Confirme para
permanecer conectado à rede da Waver ou não será possível continuar.
7. Volte para o aplicativo e clique em "NEXT"



NOTA: No caso de migração do aplicativo WEB anterior para o novo firmware do
aplicativo, o software antigo não estará mais acessível. Todos os dados no Waver
serão redefinidos. Você precisa CRIAR UM NOVO AQUÁRIO.

Clique em ACESSAR AQUÁRIO EXISTENTE somente se: - você já tiver criado um aquário
e quiser acessar o Waver com um tablet ou smartphone diferente ou múltiplo
- o aplicativo foi excluído
- o aquário foi excluído do dispositivo

ACESSO AQUÁRIO EXISTENTE

1. Clique em “ACESSAR AQUÁRIO EXISTENTE”
2. Escolha o modo de conexão Waver (acesso direto ou modo infra-estrutura)

ACESSO DIRETO

1. Clique em “SETTINGS” para conectar-se
à rede Wi-Fi do Waver
2. Volte para o aplicativo e clique em
“NEXT”
3. Digite o nome de usuário e a senha
previamente personalizados.
Configuração padrão Nome de usuário:Configuração padrão Nome de usuário:
rossmont Senha: waver 4. Clique em
“CONNECT”
5. Você pode configurar seu Waver no
modo Infrastructure, caso contrário,
clique em “SKIP”

1. Click on “SETTINGS” to connect to own
home WiFi network
2. Return to the App and click on “NEXT”
3. Choose Waver connection mode
(manual or automatic)

MODO INFRAESTRUTURA

1. Digite o endereço IP atribuído ao Waver
para o modo de infra-estrutura
2. Digite o nome de usuário e a senha
previamente personalizados. Configuração
padrão Nome de usuário: rossmont Senha:
waver
3. Clique em “CONNECT”3. Clique em “CONNECT”

AUTOMÁTICO

1. Clique em “SCAN”
2. Selecione o nome do aquário que
você deseja conectar na lista de aquários
disponíveis.
3. Digite o nome de usuário e
a senha. Configuração padrão Nome de
usuário: rossmont Senha: waverusuário: rossmont Senha: waver



4. Atribua uma descrição e personalize a cor do gráfico (opcional) que o ajudará
a reconhecer o produto no caso de vários dispositivos conectados.
5. Clique em “ADD DEVICE”
6. Repita as mesmas operações para o canal CH2 se houver

NOTA: você pode personalizar a descrição e a cor a qualquer momento clicando
no ícone “GERENCIAR” Para excluir o dispositivo, clique em “GERENCIAR” e
selecione “EXCLUIR”selecione “EXCLUIR”

ADICIONAR UM NOVO DISPOSITIVO

Para adicionar um novo dispositivo Rossmont:
1. Selecione WAVER MENU na barra inferior
2. Clique em “SETUP” e clique no ícone do canal CH1
3. Escolha o ícone adequado e o modelo do dispositivo conectado
ao canal correspondente do Waver.

ADICIONAR UM DISPOSITIVO ROSSMONT RISER

1. Escolha o modo de conexão Riser: modo Sump ou modo Surface.
2. Com o modo Sump, defina a% mínima de energia para a bomba Riser
(função de calibração). Nenhum ponto no gráfico nem pré-ajuste pode ser
definido abaixo desse nível.
NOTA: A função de calibração permite que você defina a taxa de fluxo mínima
para o seu aquário. Você pode entrar rapidamente no modo de alimentaçãopara o seu aquário. Você pode entrar rapidamente no modo de alimentação
mantendo sua bomba em operação contínua, desta forma a ingestão de
alimentos é reduzida para o reservatório e não há inserção de ar no tanque principal.
3. Clique em “SAVE”.

IMPORTANTE: não selecione um modelo diferente daquele realmente conectado.



OBSERVAÇÃO: ao adicionar um novo dispositivo, que funciona com a potência
máxima por 5 segundos, a velocidade é definida automaticamente com 20% de
potência estável.
Para agendar suas bombas durante o dia, clique em “GRAPH” (na barra inferior).

O eixo vertical mostra a% relativa da velocidade das bombas, enquanto o eixo
horizontal mostra a hora do dia. O programa é repetido automaticamente todos os
dias.
A linha vermelha vertical mostra a hora atual. Você pode ampliar o gráfico
clicando no ícone "OCULTAR" acima dele.
Cada dispositivo é independente e você
pode ver seu próprio gráfico selecionando o ícone do produto (à direita do gráfico).pode ver seu próprio gráfico selecionando o ícone do produto (à direita do gráfico).

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).



Para desligar um único canal:
• Aplicar uma predefinição OFF (consulte a secção PRESET)
•  Com o botão REAL TIME (em HOME), deslize a barra verde sob o canal que você
deseja desativar.

PREDEFINIÇÕES

Você pode mostrar on / off a curva do gráfico do outro dispositivo, clicando no ícone
do olho.
O ícone ZOOM          (acima do gráfico) permite operar em um período de tempo
menor do gráfico. Se o zoom estiver no modo ON, você poderá ampliar ou reduzir
qualquer área do gráfico. Volte ao modo de zoom OFF para editar pontos.

Para adicionar um ponto, toque duas vezes no gráfico.
Para editar um ponto, mantenha-o pressionado e arraste-o. Para apagar o ponto,
toque duas vezes nele. Você pode adicionar maxiumum 20 pontos por dispositivo.
Uma vez concluídas as operações no gráfico, clique em “SAVE”         (canto superior
esquerdo) para aplicar o programa.

Para redefinir a curva do canal, selecione-a e clique no ícone "RESET"          acima do
gráfico
NOTA: a velocidade mínima (%) que pode ser atribuída é de 1%.

Predefinições são concebidas para contornar a curva do gráfico sem a necessidade
de editar os pontos. Cada preset tem sua própria função e parâmetros configuráveis
e pode ser adicionado, editado ou excluído a qualquer momento. Todas as
predefinições são ajustáveis em duração, definindo o START TIME e o END TIME Você
pode adicionar o máximo de 10 presets por canal.

A tabela abaixo mostra as 7 predefinições diferentes:



Alternações de loop de min a
potência máxima.
Duração mínima do
pulso: 0,2 seg.

% MIN: velocidade da bomba% no
mínimo% MÁX: velocidade da
bomba% no máximo 1/100 seg:
valores de 0,01 seg a 1,00 seg 1
seg: valores de 1 a 100 seg x10
seg: valores de 10 a 1000 seg T MIN
(seg): duração em segundos para(seg): duração em segundos para
velocidade estável no nível MIN T
MAX (seg): duração em segundos
para velocidade estável no nível
MAX T RISE (seg): tempo de
transição em segundos para passar
de MIN a MAX T FALL (seg ): tempo
de transição em segundos parade transição em segundos para
passar de MAX para MIN

Transições automáticas de MIN
a MAX com durações aleatórias
de 10 segundos a 10 minutos.
Simula o processo de mudança
do clima

Transições automáticas de MIN
a MAX com durações aleatórias
de 0,5 seg a 10 seg. Simula o
movimento de alta água
durante uma tempestade.

Criação de onda em tempo
real, toque na tela para definir
o ritmo do pulso.

A velocidade está definida
para potência mínima.
Mover: 1% Riser: a energia
mínima é definida pela
calibração.

O canal está totalmente
desligado. No final da
pré-configuração, a bomba será
operada com potência máxima
por alguns segundos, depois
segue o gráfico

A bomba é operada a uma
velocidade estável

POTÊNCIA: velocidade da
bomba%

PREDEFINIÇÃO

FIXO

FORA

CICLO

ALEATÓRIO

TERMENTOSO

ONDA DE TOQUE

COMIDA DE PEIXE

DESCRIÇÃO AJUSTE DE PARÂMETROS



                   ADICIONAR UM PRESET

1. Clique em “CHART” (na barra inferior) e depois clique em “PRESET” (canto superior direito)
2. Escolha o tipo de predefinição.
3. Configure a hora de início e a hora de término
4. Ajuste o parâmetro (de acordo com a predefinição escolhida)
5. Selecione o dispositivo

NOTA: As predefinições podem ser atribuídas a mais de uma bomba simultaneamenteNOTA: As predefinições podem ser atribuídas a mais de uma bomba simultaneamente
marcando a caixa do nome correspondente. Algumas predefinições também podem operar
invertidas (no caso de predefinições atribuídas a mais de um canal): marcando a caixa
“INVERTED”, a bomba selecionada funcionará em oposição à outra.

6. Quando a personalização de uma predefinição estiver concluída, clique no botão
“SALVAR” para aplicá-la no gráfico.

As predefinições ativas são mostradas no gráfico por colunas com a mesma cor da
predefinição, na hora selecionada do dia.predefinição, na hora selecionada do dia.

Para editar uma predefinição, clique na barra de predefinição colorida no gráfico ou clique em
“GERIR PREMIAÇÕES ATIVAS” (na lista de predefinições).

Quando a personalização estiver concluída, clique em “SAVE”.
Para excluir uma predefinição, vá para “GERENCIAR PRÉ-DEFINIÇÕES ATIVAS” (na lista de
predefinições) e, em seguida, clique no ícone da bandeja.



• Clique no GRÁFICO -> PRESET
• Selecione a predefinição CYCLE
• Definir hora de início: 12:00
 hora de término: 15:30
 Min: 1%
 Max: 100%
definir valor entre 1/100 segdefinir valor entre 1/100 seg
 Tmin (0,06 seg.)
 Tmax (0,06 seg.)
 Trise (0,25 seg.)
 Tfall (0,25 seg.)

NOTA: Esses valores mudam de acordo
com o efeito de onda desejado. (Você
pode ver alguns exemplos em nosso canalpode ver alguns exemplos em nosso canal
no YouTube).

• Selecione a (s) bomba (s) onde deseja
aplicar a predefinição e clique em SAVE
• Selecione INVERTED para um canal se
você quiser que ele funcione invertido

Algumas dicas para criar ondas:
- Quanto maior for a diferença de%- Quanto maior for a diferença de%
MIN - diferença máxima de% (es.1% -
100%), melhor é o efeito de onda
- TRISE e TFALL (0,10 seg é o
valor mínimo). Sugerimos que você não
defina um valor inferior a 0,25 seg.
OBSERVAÇÃO: Esses valores mudam de
acordo com o comprimento do modelo doacordo com o comprimento do modelo do
tanque e da bomba.

EXEMPLO
Adicione uma predefinição CYCLE para criar um efeito de onda diferente



Desativa todos os dispositivos conectados.

Ele define todos os dispositivos conectados ao poder
máximo (100%).

Ele define todos os dispositivos conectados ao mínimo de
energia (1%). NOTA: esta função tem uma duração padrão
de 5 minutos, depois a unidade continua automaticamente
o programa.

Este ícone permite que você verifique a% de energia do seu
dispositivo em tempo real e ligue / desligue um único canal.
OBSERVAÇÃO: a função em tempo real não mostra a
predefinição ativa, mas se refere apenas ao gráfico.

Este modo permite verificar se as bombas foram ajustadas
conforme desejado. Ao clicar neste botão, todo o programa
de 24 horas será reproduzido em 5 minutos. Após este
período, a unidade segue automaticamente o programa.

Esta função permite que você interaja com o seu Waver
usando sua voz. Veja a seção VOICE COMMANDS

        Tela principal com gráfico e comandos rápidos.

COMANDOS RÁPIDOS

Na tela principal você pode encontrar 6 ícones que permitem o acesso rápido a
alguns recursos



Para aplicar um comando de voz a um único canal, diga o nome do canal seguido pelo
comando desejado.
Por exemplo. Potência máxima do canal 1 / canal 2 a 40% / canal 1 desligado

SETUP: adicionar, excluir ou editar dispositivos.
CONFIGURAÇÕES: atualizar firmware, atualização de firmware WiFi, redefinir Waver para
o padrão de fábrica

                COMANDOS DE VOZ

IMPORTANTE: para ativar esta função, você deve autorizar o aplicativo a acessar o
microfone do smartphone / tablet.
NOTA para dispositivos Android: você deve ativar previamente a pesquisa por voz do
Google, e o idioma deve estar disponível off-line para ser usado no modo direto.

1. Clique no ícone VOICE COMMANDS
2. Aguarde o pop-up de gravação e diga um dos seguintes comandos:2. Aguarde o pop-up de gravação e diga um dos seguintes comandos:



1. Clique em WAVER MENU -> SETTINGS
 -> UPDATE FIRMWARE
2. Com o aplicativo aberto, minimize o
 aplicativo e desconecte manualmente
 da rede da Waver para conectar-se a
 qualquer rede com acesso à internet
  (wifi doméstico ou rede móvel)
3. Retorne ao aplicativo maximizando-o,
 clique em CHECK FOR UPDATES para
 verificar o último disponível FW. Será
 mostrado acima.
4. Clique em BAIXAR MAIS RECENTE
 FIRMWARE para baixar o arquivo de
  firmware em seu dispositivo.
5. Reconecte-se à rede Wi-Fi do Waver e
 clique em UPLOAD FIRMWARE TO
 WAVER para instalar o arquivo de
 atualização.
6. A atualização do firmware será iniciada
 automaticamente
NOTA: com dispositivos Apple, assim que aNOTA: com dispositivos Apple, assim que a
barra de atualização estiver concluída,
clique em START UPDATE

IMPORTANTE: após este passo todos os LEDs
desligarão por aproximadamente 2 min,
após isso todos os LEDs serão ligados por um
tempo similar. Agora o firmware está
piscando a memória interna. Durante apiscando a memória interna. Durante a
atualização, não desconecte o Waver e
espere com a página de carregamento
aberta.

7. Waver irá reiniciar. Espere até que o LED
 branco permaneça ligado e estável ou
 até que o programa inicie novamente.
8. Desconecte-se manualmente da rede8. Desconecte-se manualmente da rede
 Wi-Fi da Waver e reconecte-a.

1. Clique em WAVER MENU -> SETTINGS
 -> UPDATE FIRMWARE
2. Clique em CHECK FOR UPDATES para
 verificar o último FW disponível. Será
 mostrado acima.
3. Clique em BAIXAR O MAIS RECENTE
  FIRMWARE para baixar o arquivo de
 firmware em seu dispositivo.
4. Clique em UPLOAD FIRMWARE TO
 WAVER para instalar o arquivo de
 atualização.
5. O Firmware será iniciado
 automaticamente.
NOTA: com dispositivos Apple, quando aNOTA: com dispositivos Apple, quando a
barra de carregamento estiver completa,
clique em START UPDATE

IMPORTANTE: após este passo todos os
LEDs desligarão por aproximadamente
2 min, após isso todos os LEDs serão ligados
por um tempo similar. Agora o firmware
está piscando a memória interna. Duranteestá piscando a memória interna. Durante
a atualização, não desconecte o Waver e
espere com a página de carregamento
aberta.

6. O Waver irá reiniciar. Aguarde até que
 o LED branco permaneça ligado e
 estável ou até que o programa seja
  reiniciado.

DISPOSITIVO CONECTADO NO MODO DIRETO DISPOSITIVO CONECTADO NO
MODO DE INFRAESTRUTURA

               ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Isso atualiza a memória flash interna do dispositivo. O firmware contém todas as instruções de
hardware e é importante mantê-lo atualizado com a versão mais recente aprovada pela
Rossmont. Novas versões de firmware podem conter melhorias para produtos existentes,
correções de bugs e / ou as informações necessárias para conduzir novos dispositivos Rossmont.

Sugerimos fazer um backup de dados antes desta atualização usando a função de
importação / exportação. (veja a seção IMPORT / EXPORT). NOTA: a atualização leva cercaimportação / exportação. (veja a seção IMPORT / EXPORT). NOTA: a atualização leva cerca
de 3-4 min



CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (Hard Reset)

Ele redefine a unidade para a configuração padrão de fábrica. Todos os dados no Waver
serão repostos, incluindo o nome do aquário.

Se o Waver foi colocado no modo de infra-estrutura, ele será redefinido para a conexão
direta. O nome do Wi-Fi do Waver aparecerá novamente nas redes Wi-Fi disponíveis.

Usuário e senha são redefinidos para:
Usuário: rossmontUsuário: rossmont
Senha: waver

DISPOSITIVO CONECTADO NO MODO DIRETO

1. Clique em WAVER MENU -> CONFIGURAÇÕES
 -> ATUALIZAR WIFI FIRMWARE
2. Com o aplicativo  aberto, minimize o aplicativo
 e desconecte  manualmente da rede do Waver
 para conectar-se a qualquer rede com acesso à
 internet (rede wifi doméstica ou móvel)
3. 3. Abra o aplicativo maximizando-o e clique3. 3. Abra o aplicativo maximizando-o e clique
 em CHECK FOR UPDATES para verificar o último
 WiFi FW disponível.
4. Clique em BAIXAR MAIS RECENTE FIRMWARE
 para baixar o arquivo de firmware em seu
 dispositivo.
5. Reconecte-se à rede Wi-Fi do
  Waver e clique em UPLOAD FIRMWARE TO
 WAVER para instalar o arquivo de atualização.

IMPORTANTE: durante a atualização, não 
descompacte o Waver e espere com a página
de carregamento aberta.
6. Aguarde até que o LED branco permaneça
 ligado e estável ou até que o programa
  reinicie.
7. Desconecte-se manualmente da rede Wi-Fi do
 Waver e reconecte-o.

1. Clique em WAVER MENU -> SETTINGS
 -> UPDATE FIRMWARE WIFI
2. Clique em VERIFICAR ATUALIZAÇÕES para
 verificar o último acesso WiFi disponível
3. Clique em BAIXAR O MAIS RECENTE FIRMWARE
 para baixar o arquivo de firmware em seu
  dispositivo.
4. Clique em UPLOAD FIRMWARE TO WAVER para
 instalar o arquivo de atualização. 
MPORTANTE: durante a atualização, não
desconecte o Waver e espere com a página de
carregamento aberta.
5. Aguarde até que o LED branco permaneça
  ligado e estável ou até que o programa seja
 reiniciado.

DISPOSITIVO CONECTADO NO
MODO DE INFRAESTRUTURA

          ATUALIZAÇÃO DE WIFI DE FIRMWARE

Isso atualiza o módulo WiFi do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: com dispositivos da Apple, você precisa incluir o Waver no modo de
infraestrutura ou não será possível atualizá-lo.

NOTA: a atualização demora aproximadamente 3-4 min. Com esta atualização, as
configurações personalizadas são mantidas.



É uma conexão WiFi direta entre a unidade Waver e o Smartphone / Tablet.
Para acessar o Waver, você precisa se conectar à rede Wi-Fi do Waver.
(Rossmont10 ### ..)

A unidade Waver está incluída na rede doméstica (é necessário roteador
WiFi) Permite conectar-se ao Waver enquanto se mantém conectado à
própria rede doméstica. NOTA: O modo de infra-estrutura permite incluir
várias unidades do Waver em sua rede doméstica.

ACESSO DIRETO

MODO DE INFRAESTRUTURA

Ele permite o acesso às configurações do Waver.

MODO DE ACESSO DIRETO / INFRAESTRUTURA Permite escolher o modo
de conexão Waver.



MODO AUTOMÁTICO MODO MANUAL

1. Clique em SETUP (na parte inferior) e
clique em acesso direto / infra-estrutura.
2. Escolha o modo de infra-estrutura
3. Escolha o MODO AUTOMÁTICO
4. Selecione a rede doméstica na lista de
redes disponíveis e digite a senha.
Com dispositivos Apple, digite o nome daCom dispositivos Apple, digite o nome da
rede doméstica (SSID) e o tipo de
segurança (geralmente WPA / WPA2)

5. Conecte-se à sua rede doméstica
6. Volte para o aplicativo e clique em
SCAN

Acesso ao seu aquário

NOTA: O modo deinfra-estrutura permiteNOTA: O modo deinfra-estrutura permite
incluir várias unidades do Waver em
sua rede doméstica.

Para adicionar mais de um Waver no
modo de infra-estrutura, siga as instruções
anteriores e adicione um novo aquário

1. Verifique o ID de CLASSE da sua rede
doméstica (geralmente 0,1 ou 2) nas
configurações avançadas da rede.
Por exemplo. Modem IP = 192.168.0.1,
onde 0 é o ID da classe do modem.
2. Conecte-se ao wifi do Waver
3. Abra o aplicativo e selecione SETUP3. Abra o aplicativo e selecione SETUP
(na parte inferior)
4. Clique em DIRECT ACCESS /
INFRASTRUCTURE e escolha
INFRASTRUCTURE MODE.
5. Escolha o modo manual
6. Selecione sua rede doméstica na lista
de redes disponíveis e digite a senha.de redes disponíveis e digite a senha.
Com dispositivos Apple, digite o nome da
rede doméstica (SSID), o tipo de
segurança (geralmente WPA / WPA2)

7. No endereço IP do Waver, substitua
o 9 pelo ID da classe do roteador /
modem previamente verificado,

por exemplo. IP do modem = 192.168.0.1,por exemplo. IP do modem = 192.168.0.1,
Waver IP = 192.168.0.75

8. Clique em ATIVAR O MODO DE
INFRAESTRUTURA e minimize o aplicativo.
9. Conecte seu smartphone / tablet à
sua rede doméstica
10. Abra o aplicativo e selecione seu
aquárioaquário

NOTA: O modo de infra-estrutura permite
incluir várias unidades do Waver em sua
rede doméstica.

Para adicionar várias unidades do Waver
no modo de infraestrutura, além do ID da
classe (9), é necessário editar o último
grupo de números (75 por padrão) quegrupo de números (75 por padrão) que
deve ser diferente para cada unidade
na rede.

Por exemplo. IP do modem = 192.168.1.1
Vacilar 1 = 192.168.1.75
Waver 2 = 192.168.1.83
Waver 3 = 192.168.1.102

CONFIGURAÇÃO DA WAVER NO MODO DE INFRAESTRUTURA



NOTA: Se você acessar o Waver por outro tablet / smartphone, clique em ACCESS EXISTING
AQUARIUM e escolha o tipo de conexão definido no Waver (acesso direto ou infraestrutura)

IMPORTAR / EXPORTAR O GRÁFICO
Permite salvar uma cópia de suas configurações, importá-las em outro dispositivo ou
compartilhá-las com qualquer pessoa.

OBSERVAÇÃO: com o backup de dispositivos Android, eles serão armazenados na sua
conta do Google Drive, enquanto que os dispositivos da Apple na conta do iCloud

Para exportar o gráfico:
1. Selecione SETUP (na parte inferior)1. Selecione SETUP (na parte inferior)
2. Selecione IMPORT / EXPORT Com o dispositivo Android, na primeira exportação, escolha
a conta na qual deseja salvar o arquivo.
3. Clique em EXPORTAR Somente para dispositivo Android: é possível personalizar o nome
do arquivo e escolher a pasta de destino
4. Depois clique em SAVE

Para importar um gráfico:
1. Selecione SETUP (na parte inferior)1. Selecione SETUP (na parte inferior)
2. Selecione IMPORT / EXPORT
3. Clique em IMPORTAÇÃO
4. Selecione o arquivo e IMPORT

DELETE AQUARIUM
Essa função exclui um aquário por meio do aplicativo, mas não exclui nenhum arquivo
dentro do armazenamento do Waver. Você pode excluir o aquário da seção MEUS AQUÁRIOS,
segurando por um segundo o ícone do seu aquário, em seguida, um pop-up aparecerásegurando por um segundo o ícone do seu aquário, em seguida, um pop-up aparecerá
perguntando se deseja excluir o aquário. Para readquirir os dados do aquário, quando você
abrir o aplicativo, clique em ACESSAR AQUÁRIO EXISTENTE

CONTROLE DE VERSÃO
Ele permite que você veja qual aplicativo, firmware e versão Wifi estão instalados no Waver.

O App Rossmont inTouch permite gerenciar vários dispositivos com apenas uma interface.
Ao clicar em MY AQUARIUMS na página inicial, é possível ver todos os Wavers instalados.
Para adicionar um novo Waver, clique no ícone + no canto inferior direito.Para adicionar um novo Waver, clique no ícone + no canto inferior direito.



SEGURE APERTADO POR

2 Segundos Modo alimentação

Ele traz todas as bombas conectadas no nível
mínimo para a operação de alimentação.
Está definido para uma duração padrão de 5
minutos e, em seguida, a unidade volta
automaticamente ao programa. Para sair
manualmente deste modo, toque e segure
novamente o botão de toque por 1 segundo.novamente o botão de toque por 1 segundo.

Ele é projetado para manutenção de bombas.
Ele desliga a corrente de saída nos canais sem
desligar toda a unidade. Enquanto esta
função está ativa, é possível desconectar os
dispositivos conectados dos cabos de
extensão.

Ele redefine a unidade para o padrão de
fábrica. Todos os dados no Waver serão
redefinidos.

It resets the unit to factory default
configuration. All data in the Waver will be
reset.

Desligar

Reset de fábrica

Reset de fábrica
rápido

6 Segundos

15 Segundos

1 seg nos primeiros 5
seg. Depois de ligar
o cabo de
alimentação Waver
na tomada de
energia

FUNÇÃO DESCRIÇÃO

                  BOTÃO TOUCH

A unidade Waver possui um botão de toque seguro para algumas operações. Ao tocar e
segurar, o LED branco no centro da unidade pisca a cada segundo.

OBSERVAÇÃO: é importante manter a área do botão limpa de poeira ou umidade, o que
pode comprometer a capacidade de resposta correta do botão.

IMPORTANTE: não use o botão de toque se a superfície estiver úmida ou se suas mãos estiverem
molhadas, o que poderia causar um falso registro no toque, fazendo com que o Waver sejamolhadas, o que poderia causar um falso registro no toque, fazendo com que o Waver seja
redefinido automaticamente.

Funções do botão de toque:



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! 

ELIMINAÇÃO (ref. Directiva 2012/19 / CE)

O símbolo do recipiente com rodas cruzado indica que o produto, no final de
sua vida útil, não deve ser descartado com outro lixo doméstico.
Os usuários domésticos poderão devolver o produto inutilizável aos
revendedores que fornecem esse serviço ou a centros de reciclagem para o
descarte adequado como um resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Essa ação simples ajudará a proteger o meio ambiente e a reutilizaçãoEssa ação simples ajudará a proteger o meio ambiente e a reutilização
sustentável de recursos.

                 GARANTIA LIMITADA

Este produto é concedido contra defeitos de material e mão-de-obra por um período de
24 meses a partir da data da compra. Qualquer reclamação devido a uma instalação ou
operação incorreta, uso indevido ou alteração pelo comprador, falta de manutenção,
tentativa de reparo inadequada ou a ação do gelo são excluídos.
Esta garantia é limitada ao reparo ou substituição do produto a critério da Rossmont.
Esta garantia não cobre danos pessoais, perda de propriedade, incluindo animais ou danosEsta garantia não cobre danos pessoais, perda de propriedade, incluindo animais ou danos
(diretos, incidentais ou conseqüentes) decorrentes do uso deste produto. 
Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais
ou exclusões de garantias implícitas, portanto, as limitações ou exclusões acima podem não
se aplicar a você.
Esta garantia lhe concede direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos
que variam de estado para estado.

De acordo com a lei, é seu direito devolver o produto ao seu revendedor na embalagem originalDe acordo com a lei, é seu direito devolver o produto ao seu revendedor na 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 frete são de responsabilidade do comprador.
A Rossmont reserva-se o direito de fazer alterações técnicas, especialmente em benefício da
segurança.


