
APRESENTAÇÃO 

O Bio POP é um dispenser plástico para detergente, com suporte para esponja. Ele deve ser 
instalado na parede, próximo à pia. Disponível em 4 cores diferentes, ele é parte de uma linha 
composta também por um dispenser de papel toalha.

É importante conhecer alguns aspectos do produto antes de utilizá-lo, para que não comprometa a 
garantia em virtude de negligência, má utilização e reparos não autorizados.

Dedicamo-nos intensamente para garantir a qualidade de nossos produtos e serviços, e assim, 
obtermos a plena satisfação de  nossos clientes. 

ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA 
• Antes de utilizar o Paper Pop, leia atentamente este manual certificando-se de sua compreensão;
• Realize somente procedimentos descritos neste manual.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 17,5 x 9,5 x 12,0 cm

Peso líquido: 0,227kg

Matéria prima: supórte em plástico PS / reservatório e botão
em plástico ABS / tampa em EVA

Capacidade: 500ml

Volume dispensado: contínuo

NCM: 3922.90.00

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO:
Não possui

ACOMPANHA:
Esponja, 2 parafusos e 2 buchas para fixação

Assistência Técnica Biovis:
(44)3523-7884 / 99973-0029 - assistencia@biovis.com.br
www.biovis.com.br / Campo Mourão - PR

INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

1. Remova o reservatório do
 suporte, puxando-o pra cima;

2. Fixe o suporte na parede
  com as buchas e parafusos;

3. Abra a tampa e abasteça
 com  detergente líquido;

4. Pressione o botão para
 dispensar o  detergente.
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TERMOS DE GARANTIA

Garantia de 3 meses legais contra defeitos de fabricação, válida a partir da data da compra.

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:
1. Uso indevido do equipamento;
2. Falhas causadas por reparo feito por pessoa não habilitada;
3. Incêndio, terremoto ou outros acidentes naturais;
4. Falhas por condições inadequadas de instalação.

AVISOS IMPORTANTES

• Para limpeza, lave o reservatório com água corrente e sabão neutro;

• Recomendamos realizar a limpeza pelo menos 1 vez ao mês, para conservar e manter o bom funcionamento do produto;

• Não utilize produtos corrosivos e/ou abrasivos;

• O detergente pode se solidificar em decorrência da falta de uso por um longo período; se isso ocorre, dilua com água morna.
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