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ΕΙΣΆΓΩΓΗ 
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Το παρόν προϊόν είναι ένα τροχήλατο τραπεζάκι από βαμμένο χάλυβα με 3 ή 4 σταθερά ράφια. Είναι ένα τροχήλατο 
τραπεζάκι για νοσοκομειακή χρήση.
Το τροχήλατο τραπεζάκι Excel είναι ένα πρακτικό τροχήλατο τραπεζάκι κατάλληλο για τη στήριξη και/ή μεταφορά 
μικρών ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΉ
- 3 ράφια κωδ.27440 
- 4 ράφια κωδ.27441
- 2 πόδια

Σακουλάκι με υλικά συναρμολόγησης:

- 4 τροχοί

- 12 βίδες TTBE 8X25 κωδ.27440
- 16 βίδες TTBE 8x25 κωδ.27441

- 12 ροδέλες 8X16 κωδ.27440
- 16 ροδέλες 8X16 κωδ.27441

- 12 βίδες TT 8X16 FE κωδ.27440
- 16 βίδες TT 8X16 FE κωδ.27441

- 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ

ΟΔΉΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉΣ
Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση πάνω σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια εργασίας.

Βιδώστε τους τροχούς στη βάση των δύο ποδιών.
Για να στερεώσετε τα ράφια στην κατασκευή ξεκινήστε από τη μία πλευρά τοποθετώντας τις βίδες σύνδεσης.

Βίδες σύνδεσης Βίδα και ροδέλα που τοποθετούνται 
στο εσωτερικό του ραφιού

Βίδα TT που τοποθετείται στην κα-
τασκευή, στην εξωτερική πλευρά 
του ποδιού
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Διαστάσεις Τροχήλατο τραπεζάκι 3 ραφιών: 66x68x Υ 81 εκ. 

Τροχήλατο τραπεζάκι 4 ραφιών: 66x68x Υ 111 εκ. 
Ράφι: 60 x 45 x Υ 2,5 εκ.
Κουτί: 96,5 x 18,5 x Υ 74 εκ.

Βάρος Τροχήλατο τραπεζάκι 3 ραφιών: 27 kg (28,8 kg με το κουτί)
Τροχήλατο τραπεζάκι 4 ραφιών: 35,5 kg (37,3 kg με το κουτί)

Μέγιστο φορτίο 80 kg
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ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΉΣ
- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια της διάταξης ασφάλισης είναι καλά σφιγμένα.
- Τηρείτε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στα τεχνικά δελτία.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Μη κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα σημεία στερέωσης
- Για τη βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται να αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες του ηλίου, την επαφή 

με αλατούχα περιβάλλοντα και την αποθήκευση σε χώρους με πολύ υγρασία.
- Πλύνετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε ειδικά απολυμαντικά.
- Ξεβγάλτε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε με προσοχή.
- Μη ρίχνετε πάνω στις επιφάνειες απορρυπαντικά που έχουν βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις 

ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό εργαλεία που περιέχουν σίδηρο. Αν απαιτείται απολύμανση χρησιμοποιήστε 

μόνο κατάλληλα μη διαβρωτικά προϊόντα.

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


