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soluções inteligentes
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1 - INTRODUÇÃO
A Maleta BioCase foi especialmente desenhada para transportar, guardar e proteger
materiais, equipamentos e acessórios utilizados tanto na área odontológica como demais
áreas da saúde. No entanto estão indicadas também para profissionais de diversas áreas
como manicures, maquiadores, tatuadores, entre outros.

Atenção! Para que você tenha um melhor aproveitamento e
durabilidade de sua maleta, recomendamos que leia este manual
de instruções antes de começar a utilizar o produto.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material:
Estrutura e puxador: alumínio anodizado;
Tampa e compartimentos: MDF;
Bandejas, divisórias, rodas, alça e manopla do puxador: plásticos.
Dimensões:
Sem embalagem................................(CxLxH) 350mm x 250mm x 680mm.
Com embalagem................................(CxLxH) 400mm x 300mm x 750mm.
Peso:
Sem embalagem................................5,6Kg.
Com embalagem................................7,2Kg.
Peso máximo de carga:
Compartimento central.......................10 Kg.
Compartimento superior.....................5 Kg.
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3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
01 Maleta BioCase
01 Tampa adicional pequena
01 Bandeja plástica
02 Cópias de chaves
01 Manual de instruções

4 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
[01] Maleta BioCase
[02] Compartimento central
[03] Bandeja com divisórias
[04] Bandeja plástica
[05] Compartimento inferior
[06] Rodinhas com giro de 360°
[07] Fechadura
[08] Chaves (2 unidades)
[09] Tampa adicional para
compartimento inferior
[10] Puxador telescópico
[11] Cinta de fixação do puxador

5 - IDENTIFICAÇÃO DA MALETA BIOCASE

Modelo da etiqueta indelével de identificação do produto localizada na parte posterior da
maleta para identificação das informações técnicas.
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6 - LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
Para assegurar uma maior durabilidade da Maleta BioCase é altamente recomendável que:
• Durante a limpeza utilize apenas pano úmido com sabão neutro. Não utilizar esponjas
abrasivas e nem álcool ou qualquer outro solvente;
• Mantenha ao máximo a Maleta BioCase isenta de sujeira, seca, distante de produtos
químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar direta.

7 - TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Limitações da garantia:
• Desgaste natural do produto;
• Mau uso, golpes e quedas acidentais;
• Transporte inadequado;
• Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
• Desgastes por exposição e condições adversas (umidade, frio ou calor intenso);
• Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;
• Reparo por pessoas não autorizadas;
Para usufruir desta garantia no mercado nacional (Brasil), o consumidor deverá enviar o
produto, por seus custos, para o endereço abaixo.
Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 - CNPJ 58.538.372/0001-56 - I.E. 637.034.447.113
Home Page: www.bioart.com.br - E-mail: assistenciatecnica@bioart.com.br
Para demais países, a garantia é fornecida exclusivamente pelo distribuidor autorizado
(importador legal).

8 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por
pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em
www.bioart.com.br - As informações contidas neste manual estão sujeitas às mudanças que poderão ser realizadas sem prévio aviso.

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim
Tangará - CEP 13568-000
São Carlos - SP - Brasil

(16) 3371-6502
www.bioart.com.br
bioart_solucoes_inteligentes
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A Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de 6 meses para a Maleta
BioCase, contado a partir da data de aquisição do produto (nota fiscal de compra). Esta
garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de concerto
do produto e condicionada aos seguintes requisitos:
• Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no
presente manual de instrução;
• Que a reclamação seja acompanhada da nota fiscal de compra e registrada dentro do
período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número de série do
produto ou lote de fabricação;
• Que o produto seja manejado, transportado e armazenado com cuidado;

