CUIDADOS COM HIGIENE E LIMPEZA

MANUAL
DE INSTRUÇÕES
& CERTIFICADO
DE GARANTIA
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• Não utilize palhas de aço, removedores ou solventes. Estes materiais podem prejudicar
a aparência e a vida útil do produto.
• Evite a proximidade de quaisquer aparelhos que irradiem calor, como fogões,
fogareiros, estufas, etc.
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CUIDADOS COM CONSERVAÇÃO
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• Sempre retire o refil do bebedouro para realização da higienização. Jamais permita o contato de
produtos químicos, sabões ou removedores com o refil. Este só poderá entrar em contato com água
clorada da torneira.
• Lave os reservatórios apenas com água e sabão neutro, para higienização completa do bebedouro
(reservatório, tampa e cuba) e, se necessário, usar escovas de lavar louças para alcançar as partes
mais difíceis e/ou fundas. Enxague para que todos os resíduos de sabão sejam removidos.
• Para a higienização da boia, utilize pequenos objetos macios (ex: escova com cerdas) com movimentos suaves.
• Recomendável a troca diária de água do seu EUROPA For PET.

R

Assim como os utensílios para alimentação humana, os animais também necessitam de atenção quanto
à higiene, fazendo-se necessária uma limpeza periódica, a fim de eliminar o acúmulo de poeira, lodo
e outros detritos. Evite produtos químicos agressivos na hora da higienização, pois resíduos de produtos
de limpeza podem entrar em contato com a água, gerando consequências para o seu animal de estimação.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Certificado nº

Nota Fiscal nº

Data

Distribuidor
A Brasfilter Indústria e Comércio Ltda. assegura ao proprietário/consumidor deste produto GARANTIA contra qualquer defeito
técnico de fabricação, durante o período de 12 (doze) meses (3 meses de garantia legal mais 9 meses de garantia contratual),
a partir da data de compra, exceto os elementos filtrantes: Câmaras e MRB’s, cuja garantia é de 3(três) meses - período de
garantia legal, desde que o portador possua Nota Fiscal ou Pedido devidamente preenchido e Certificado de Garantia compatível
com o número do Código de barras. A Brasfilter declara NULA, em pleno direito a Garantia ora concedida, no caso de instalação
ou uso em desacordo com o manual de instruções, de danos causados por acidentes e agentes da natureza ou se o produto
apresentar sinais de violação ou conserto por pessoas ou profissionais não autorizados.
Fabricante: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
CEP: 07031-040 • Caixa Postal 798 - CEP 01059-970
ATENDIMENTO AO CLIENTE: Dúvidas, sugestões ou reclamações,
ligue: (11) 3017.8400 (Grande São Paulo) • 0800 131413 (demais localidades)
www.europa.com.br.
Todos os direitos reservados conforme Convenção de Berna e Convenção Universal dos Direitos do Autor.
É proibida a reprodução deste documento no todo ou em partes por qualquer meio.
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IMPORTANTE

MONTAGEM

Antes de utilizar seu produto, leia atentamente este Manual.

O conjunto interno do aparelho é todo montado por encaixe e não requer o uso de qualquer ferramenta.
Ao montá-lo, use pressão moderada.
Encaixe o reservatório no
alojamento da base e gire-o no
sentido anti-horário, atentando-se
para que a boia esteja posicionada
corretamente na parte traseira da
base. Certifique-se de que
o reservatório esteja travado.

• Use peças originais para reposição ou manutenção.
• Garantia de 12 meses contra qualquer defeito técnico de fabricação.
• Este produto vem acompanhado do Eurotimer. Esta é uma tecnologia inteligente e inovadora,
que monitora o tempo de utilização do elemento filtrante, indicando o momento para a próxima troca.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1

Filtra e purifica a água previamente tratada por estação concessionária de tratamento de água
(água que atenda aos padrões de potabilidade da portaria 2914:2011 do Ministério da Saúde.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Elemento Filtrante código: 29741
Composição básica: PP, Carvão Ativado
Vida útil: 500 litros
Vazão mínima: 4 litros/Hora
Volume do reservatório: 3,9 litros
Filtra impurezas sólidas, adsorve o cloro, reduz substâncias químicas, orgânicas e turbidez
Remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro
Possui elemento filtrante, substituível pelo próprio cliente

A troca do refil é fundamental para assegurar o perfeito funcionamento do produto. A frequência dessa
troca pode variar de acordo com a qualidade da água utilizada e a intensidade de uso. Recomendamos
que a troca seja feita no mínimo 3 (três) vezes ao ano ou aproximadamente a cada 500 litros.

CLASSIFICAÇÃO (Quanto ao desempenho/eficiência)
EFICIÊNCIA
Retenção de Partículas
Redução de cloro livre
Eficiência Bacteriológica

DESEMPENHO
Classe D (>15µm até < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem Eficiência Bacteriológica

Vista da boia

Coloque o refil no alojamento do
porta-filtro, guiando-o pelo trilho
que se encontra no orifício.

2

Encha o reservatório com água da torneira (capacidade 3,9litros) e aguarde o processo de filtragem.
Inicialmente, a água purificada poderá apresentar aspecto escuro, devido a fuligem do carvão ativado.
Caso isso ocorra, depreze aproximadamente 1litro antes da utilização do produto ou a troca do refil.
Esvazie o reservatório e repita essa operação até que a água se torne cristalina. Após concluir a limpeza, encha
o reservatório novamente, aguarde a purificação e, então, a água estará pronta para o consumo.
Encaixe-o até
o fundo, usando
uma leve pressão;
certifique-se de estar
bem encaixado, de
forma que a água não
passe pela lateral.
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Encaixe a tampa no
reservatório.

Vida útil normal quanto à redução de cloro de 500 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LARGURA : 23,5 cm

ALTURA: 31,0 cm

PROFUNDIDADE: 32,5 cm

PESO : 0,75 Kg Capacidade : 3,9 L

Aplique o Eurotimer na
região demarcada na
tampa e pressione “ON”.
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Vida útil em litros (média) do elemento filtrante (refil): 500 litros ou a cada 4 meses
CÓD. 24748 – NOV/2016 - MKT
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