
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND 
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ 
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE 
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ 
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Incertezza di 9 mm a 2 metri
Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm
Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros 
Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m 
Diferență de 9 mm la 2 m 

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat 
Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä 

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

27335
0476

مقياس طول حائطي التثبيت

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر



12ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 
Το επιτοίχιο αναστημόμετρο GIMA (κωδ. 27335) είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ύψους 
ενός ατόμου σε εκατοστά. 
Το επιτοίχιο αναστημόμετρο τοποθετείται στον τοίχο, μπορεί να μετρήσει ύψος έως 2 μέτρα, δίνει τη δυνατότητα για 
γρήγορη μέτρηση του αναστήματος και δεν πιάνει χώρο. 

ΆΠΆΙΤΗΣΕΙΣ 

Μην τραβάτε απότομα τον δείκτη, διότι ενδέχεται να σπάσει η βαθμονομημένη ταινία. 

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εντοπίσετε κάποια ζημιά. Απευθυνθείτε στον πωλητή σας. 
Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με γνήσια 
ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στις περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέ-
πονται για την κανονική χρήση και επομένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να τοποθετείται σε 
κλειστό χώρο, αποφεύγοντας την έκθεση στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και θα πρέπει να προστα-
τεύεται από τη σκόνη ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής. Επίσης συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος 
σε χώρο που είναι εύκολα προσβάσιμος από τους χρήστες σε περίπτωση ανάγκης. 

ΆΦΆΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆΣ 
Λάβετε υπόψη ότι, εάν δεν χειρίζεστε τα μέρη της συσκευασίας προσεκτικά (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικά στοι-
χεία, κολλητική ταινία, κτλ.), μπορεί να κοπείτε και/ή να τραυματιστείτε. 
Αυτά πρέπει να αφαιρούνται με κατάλληλα εργαλεία και να φυλάσσονται μακριά από άτομα που δεν είναι 
υπεύθυνα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των συσκευασιών (ψα-
λίδια, μαχαίρια, κτλ.). 

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να εκτελείται μετά την απομάκρυνση των συσκευασιών, είναι ο γενικός έλεγχος των 
εξαρτημάτων και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το προϊόν. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα 
μέρη και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΙΆ 
Για τη συναρμολόγηση του επιτοίχιου αναστημόμετρου θα πρέπει να τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω στον τοίχο, σε 
ύψος ακριβώς 2 μέτρων από το επίπεδο του δαπέδου και, κρατώντας σταθερά το προϊόν, να στερεώσετε το πλακίδιο 
με τα ειδικά ούπα. Σε αυτό το σημείο το επιτοίχιο αναστημόμετρο είναι έτοιμο για χρήση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ 
Για τη μέτρηση του αναστήματος αρκεί να πιάσετε τον δείκτη με το ένα χέρι και να τον τραβήξετε προς τα κάτω, 
μέχρι να ακουμπήσει στο κεφάλι του ατόμου που υποβάλλεται στη μέτρηση και έπειτα να διαβάσετε τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στην κόκκινη γραμμή στο ειδικό παραθυράκι. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός του οργάνου συνιστάται 
να γίνεται με ήπιο καθαριστικό. 

Για την εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου υγιεινής συνιστάται να καθαρίζετε τον δείκτη με απολυμαντικό 
σε κάθε χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Κωδικός προϊόντος Αριθμός παρτίδας

Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία  

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης Παραγωγός

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 / CEE 


