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SEDIA COMODA E DOCCIA 
COMMODE AND SHOWER CHAIR 
CHAISE D’AISANCE ET DE DOUCHE 
SILLA WC Y DUCHA 
CÓMODA E CADEIRA DE DUCHE 
KOMMODE UND DUSCHSTUHL 
KOMMOD OCH DUSCHSTOL 
ΚΟΜΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΤΟΥΣ

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS
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HE10635081 (Gima 43193)

HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei 
Province,China
Made in China

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany

E’ necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità competente 
dello Stato membro in cui si ha sede.
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member 
state where your registered office is located.
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’autorité compétente 
de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente 
grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado 
em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden. 
Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i 
samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το 
αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.
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HE10678103

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μέρη του προϊόντος

1. Στήριγμα πλάτης

2. Στήριγμα μπράτσου

3. Κάθισμα από PU

4. Πόδια στήριξης

5. Άκρο ποδιού

Οδηγίες ασφαλείας

• Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

• Όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζημιές καθώς και για 
ασφαλή εφαρμογή πριν από τη χρήση.

• Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Ενδέχεται να πιαστεί κάποιο ρούχο ή μέρος του σώματος όταν κάθεστε, 
σηκώνεστε, τοποθετείτε τον κάδο της τουαλέτας, καθώς και όταν 
σηκώνετε και ασφαλίζετε τα στηρίγματα των βραχιόνων.

• Εάν πρόκειται να διασχίσετε κάποιο κατώφλι, θα πρέπει να το κάνετε 
αργά και προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι ρόδες να 
υποστούν ζημιά!

• Όταν χρησιμοποιείτε καρέκλα με ρόδες, χρησιμοποιείτε πάντα το 
φρένο.

• Κατά τη μεταφορά στην/από την καρέκλα με ρόδες, τα στηρίγματα των 
ποδιών πρέπει να είναι σηκωμένα ώστε να μην εμποδίζουν.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα στηρίγματα ποδιών ως υποβοήθηση όταν 
σηκώνεστε διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής!

• Μην επιτρέπετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, για παράδειγμα από 
παιδιά.

• Λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του χρήστη.

• Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στα τεχνικά στοιχεία που 

περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης καθώς και στην πινακίδα 
αναγνωριστικών στοιχείων

Συναρμολόγηση 

Βήμα 1

Συνδέστε το στήριγμα πλάτης στον σκελετό 
πιέζοντας τα κουμπιά και ωθώντας τους 
σωλήνες του στηρίγματος πλάτης μέσα στους 
σωλήνες που υπάρχουν κάτω από το κάθισμα.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Προϊόν ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
αριθμός προϊόντος HE10635081

Ικανότητα φορτίου (lbs/kg) 300 lbs/ 136kg
Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ x Π x Υ (521-558)×(692-730)×(850-955)mm

Βάρος προϊόντος (lbs/kg) 7,1kg
Υλικό στηρίγματος πλάτης PU

Υλικό καθίσματος PU
Υλικό στηρίγματος βραχίονα Αφρώδες Υλικό EVA

Υλικό σκελετού Αλουμίνιο
Χρώμα σκελετού Ασημί

Ποσότητα στη συσκευασία (τεμάχιο) 1
Βάρος προϊόντος μαζί με τη συσκευασία (lbs/

kg) 8,0kg

Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ 645*585*395 mm

Σύμβολα

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

Παραγωγός Ημερομηνία παραγωγής

Αριθμός παρτίδας Κωδικός προϊόντος 

Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ 
(ΕΕ) 2017/745

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Іατροτεχνολογικό προϊόν Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

Σειριακός αριθμός Εισαγωγή από

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

Βήμα 2

Συνδέστε τα πόδια στον σκελετό πιέζοντας 
τα κουμπιά μέσα στους σωλήνες 
που υπάρχουν σε κάθε πόδι.

Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά «κουμπώνουν» 
σωστά μέσα στις οπές, ότι είναι σταθερά και 
προσαρμοσμένα με τον ίδιο τρόπο.


