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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

È 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. 
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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ΠΡΟΣΟΧΗ  
Για να χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια την εξεταστική κλίνη, είναι σημαντικό να διαβάσετε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες που προκύπτουν λόγω χρήσης του εξοπλισμού διαφορετικής από εκείνη που 
περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Το παρόν προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονι-
σμό (ΕΕ) 2017/745.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι κλίνες προορίζονται για χρήση σε ασθενείς για τους οποίους δεν απαιτείται νοσηλεία, σε νοσοκομειακούς χώρους, κοινοτικούς 
χώρους, κέντρα παθήσεων και ιατρεία.
Είναι κατάλληλες για φυσιοθεραπείες, επαγγελματικό μασάζ, διαγνωστικές επισκέψεις και για την παρακολούθηση των ασθενών. Το 
προϊόν είναι ένα εξεταστικό κρεβάτι, με ύψος που ρυθμίζεται ηλεκτρικά μέσω μιας περιμετρικής ράβδου, το οποίο διαθέτει ρυθμιζό-
μενο σύστημα ανύψωσης κεφαλής με μοχλό μέσω αντλίας αερίου. Αποτελείται από έναν στιβαρό σκελετό από βαμμένο μέταλλο με 
εποξική σκόνη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Σκελετός: Στιβαρή δομή από βαμμένο μέταλλο
- Κλασικός γραμμικός ενεργοποιητής συνδεδεμένος στις ράβδους ελέγχου
- Στρωματάκι με πυρίμαχη επένδυση δερματίνης, 
 που διαθέτει υποδοχή για μύτη-στόμα, χρώμα κατόπιν αιτήματος.
Πρόσθετα εξαρτήματα κατόπιν αιτήματος: Βάση στήριξης εξεταστικού ρολού 
με δυνατότητα τοποθέτησής του στο κεφάλι ή στα πόδια.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
1. Πλάτη
2. Κάθισμα
3. Βαμμένο πλαίσιο
4. Κιτ Μοτέρ:
 A. Γραμμικός ενεργοποιητής
 B. Μετασχηματιστής
 C. Ράβδος ελέγχου
 D. ON/OFF Διάταξης για ανύψωση/χαμήλωμα

 Απαιτείται προσοχή κατά την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Προτού μετακινήσετε για οποιοδήποτε λόγο την εξεταστική κλίνη αποσυνδέστε τη από το ρεύμα.

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ B ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για λόγους ασφαλείας έχουν αντιστραφεί τα στοιχεία ελέγχου:
ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΜΑ  ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

Προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική κλίνη για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι την έχετε τοποθετήσει σωστά, αφήνοντας τον απαι-
τούμενο χώρο γύρω από αυτή για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για τη ρύθμιση του ύψους και της πλάτης και για να έχει 
τη δυνατότητα ο ασθενής να προσεγγίσει την κλίνη χωρίς εμπόδια.
1. Χαμηλώστε εντελώς την κλίνη προτού ξαπλώσει ο ασθενής. Για να ενεργοποιήσετε την περιμετρική ράβδο σπρώξτε την προς τα πάνω.
2. Μόλις χαμηλώσει εντελώς ο ασθενής μπορεί να ξαπλώσει.
3. Για να σηκώσετε την κλίνη πιέστε τη ράβδο προς τα κάτω.
4. Για να σηκώσετε την πλάτη πιέστε τον μοχλό που βρίσκεται στο πίσω μέρος και αφήστε τον στην επιθυμητή θέση.
5. Για να χαμηλώσετε την πλάτη πιέστε τον μοχλό και σπρώξτε την πλάτη προς τα κάτω με δύναμη.
Προσοχή! ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τάση τροφοδοσίας: 100-240 Vac 50-60 Hz. 1,5A 
Μέγιστο μέγεθος 195 x 59,5 εκ. x Υ 54 (ελάχ.) - Υ 71 (μέγ.) 
Μέγ. κλίση 51°, μέγ. Υ 94 εκ. με τον μηχανισμό ανύψωσης κεφαλής 
εντελώς ανυψωμένο 
Κουτί 200x71x70 εκ.   
Βάρος: 65Kg (με κουτί 74kg)
Ανακλινόμενη πλάτη
Μέγ. βάρος ασθενούς: 135kg Μέγ. βάρος ασφαλείας: 170 kg
Κύκλος Λειτουργίας: 2 λεπ. ON / 18 λεπ. OFF (10%)

Συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς
Χρήση: Θερμοκρασία 10 – 40°C / Υγρασία 20-60%
Ατμοσφαιρική πίεση 98–105kPa / Μέγ. υψόμετρο 2000 μ. από το επίπεδο της θάλασσας 
Μεταφορά και αποθήκευση: Θερμοκρασία -10 – 50°C / Υγρασία 20-90%  
Ατμοσφαιρική πίεση 98–105kPa

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Επαληθεύστε ότι τα παξιμάδια ασφάλισης είναι καλά σφιγμένα.
• Τηρείτε τις μέγιστες τιμές βάρους που αναφέρονται στις τεχνικές καρτέλες.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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• Μη κατάλληλο για χρήση σε ανοιχτούς χώρους.
• Όταν ρυθμίζετε το ύψος της κλίνης και της πλάτης επιβεβαιώνετε πάντα ότι δεν παρεμβάλλει κάποιο άτομο τα χέρια, τα πόδια του 

ή οτιδήποτε άλλο εντός του χώρου μετατόπισης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ!
• Μετακινήστε την κλίνη χωρίς να τη σηκώσετε από το έδαφος.
• Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και με τη σειρά της μπορεί να δεχθεί παρεμβολές 

από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
• Το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της χρήσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποσύνδεσή του σε 

περίπτωση κινδύνου.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη λειτουργία της κλίνης να μην το παρασέρνετε, 

το πατάτε ή το υποβάλλεται σε φθορά.
• Πριν από κάθε μετακίνηση αφαιρέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος και τακτοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει ή να ακουμπήσει στο πάτωμα.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να υποστεί ζημιά κατά την ενεργοποίηση του μοτέρ.
• Τοποθετήστε και ενεργοποιήστε με ασφαλή τρόπο το πεντάλ εξασφαλίζοντας την προστασία του ασθενούς από πιθανές ανεπιθύμη-

τες μηχανοκίνητες μετατοπίσεις
• Αποφύγετε εντελώς τη χρήση συνδέσεων με καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα κάτω από την κλίνη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ποτέ επεκτάσεις καλωδίων ή/και πολύπριζα.
• Κάθε 3 μήνες ελέγχετε τη φθορά του καλωδίου ελέγχου του πεντάλ και εκείνου που είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Σε περίπτωση 

που το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή/και έχει ξεφτίσει θα πρέπει να το αντικαταστήσετε αμέσως.
• Κάθε 6 μήνες ελέγχετε ότι κατά τη λειτουργία δεν εκπέμπονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή δονήσεις που ενδέχεται να αποτελούν 

ένδειξη ανωμαλίας στους ενεργοποιητές ή/και στους μηχανισμούς. Αφού εκτελέσετε τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώστε την 
επιθεώρηση εκτελώντας μια δοκιμή λειτουργίας ενός κύκλου ανύψωσης με το μέγιστο φορτίο ασφαλείας.

• Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα, ή ύστερα από ιδιαίτερα έντονη χρήση, τη σύσφιξη των βιδών, των μπουλονιών και των πείρων, 
καθώς και την παρουσία τυχόν φθορών και παραμορφώσεων στη δομή.

• Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα την κατάσταση της επένδυσης
• Η κλίνη πρέπει να είναι χαμηλωμένη όταν δεν είναι δυνατή η επίβλεψη του ασθενούς
• Μη λυγίζετε, δένετε κόμπους ή στρίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας
• Μην συνθλίβετε τα καλώδια τροφοδοσίας άλλων συσκευών με το πλαίσιο της κλίνης
• Μην κάθεστε επάνω στο προσκέφαλο της κλίνης.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση αξεσουάρ και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται μαζί με την κλίνη.
• Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο με τα τεχνικά στοιχεία για να επιβεβαιώσετε ότι η τάση ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις της 

κλίνης.
• Προτού χρησιμοποιήσετε την κλίνη, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο με τα τεχνικά στοιχεία για να επιβεβαιώσετε ότι ο χώρος συμμορ-

φώνεται με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
• Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στην υπερβολική βρωμιά, στην υγρασία, σε δονήσεις και 

χτυπήματα.
• Μη μετακινείτε την κλίνη ενώ υπάρχει κάποιο άτομο ή βάρος επάνω σε αυτή. Τοποθετείτε την κλίνη αποκλειστικά επάνω σε επίπεδη 

επιφάνεια.
• Το «φορτίο ασφαλούς εργασίας» της κλίνης αντιστοιχεί σε 135 kg. Επίσης, το συνολικό βάρος στο οποίο υποβάλλεται η κλίνη (το 

βάρος του ασθενούς συν άλλα φορτία, π.χ. άσκηση πίεσης του θεραπευτή) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 170 kg.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
• Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα όλα τα σημεία στερέωσης.
• Για την καλύτερη διατήρηση της κλίνης, συνιστάται να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στις ηλιακές ακτίνες, η επαφή με αλα-

τούχα περιβάλλοντα και η τοποθέτηση σε χώρους με πολλή υγρασία.
• Πλένετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με νερό στο οποίο έχετε προσθέσει σαπούνι και χρησιμοποιείτε κατάλληλα απολυ-

μαντικά.
• Ξεβγάλτε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε επιμελώς.
• Μη ρίχνετε επάνω στις επιφάνειες απορρυπαντικά με βάση το χλώριο ή την αμμωνία, καθώς και λιπαρές ή ελαιώδεις ουσίες.
• Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό εργαλεία που περιέχουν σίδηρο. Αν απαιτείται απολύμανση χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα 

μη διαβρωτικά προϊόντα.

Οδηγίες για τον καθαρισμό του υφάσματος
Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί στο οποίο έχετε προσθέσει σαπούνι και ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, 
χλωρίνη και χημικά απορρυπαντικά ή γυαλιστικά σπρέι. Προσοχή: Γενικά τα ανοιχτά χρώματα της δερματίνης δεν πρέπει να έρχονται 
σε επαφή με ρούχα που έχουν μη σταθερές χρωστικές (π.χ. τζιν και παρόμοια) για να αποφύγετε λεκέδες ή σημάδια που δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60601-1-2:2015

- Ατρωσία σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) 15kV στον αέρα 8kV σε επαφή (EN 61000-4-2)
- Ατρωσία σε ριπές 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) τροφοδοσία /1kV σήματα
- Ατρωσία σε υπέρταση (EN 61000-4-5): 1kV κοινή λειτουργία /2kV διαφορική λειτουργία
- Μαγνητικό πεδίο (EN 61000-4-8): 30 A/m
- Ατρωσία σε βύθιση τάσης: 0% 0,5 κύκλος, 0% 1 κύκλος, 70% 25 κύκλοι (50Hz) και 30 κύκλοι (60Hz).
 Διακοπές: 250 κύκλοι (50Hz); 300 κύκλοι (60Hz)
- Ατρωσία στα ρεύματα RF στο εύρος 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) 3V διαμόρφωση 80% 1kHz
 6V διαμόρφωση 80% 1kHz για τις παρακάτω περιοχές συχνοτήτων:
 6,765 MHz ÷ 6,795 MHz
 13,553 MHz ÷13,567 MHz
 26,957 MHz ÷ 27,283 MHz
 40,66 MHz ÷ 40,70 MHz
- Εκπομπές CISPR 11 κατηγορία A
- Αρμονικές EN 61000-3-2 κατηγορία A
- Τρεμόσβημα PST, DT, DC
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60118-13:2011

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρόλο που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60601-1-2, μπορεί να παρουσιάζει παρεμβολές με 
άλλες συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή σε επαφή με άλλες συσκευές. 
Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που εκπέμπουν υψηλές συχνότητες (βραχέα κύματα, μικροκύματα, ηλεκτροχειρουργική 
διαθερμία, κινητά τηλέφωνα).

Η χρήση της συσκευής αυτής κοντά ή σε επαφή με άλλες συσκευές θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπά-
γεται τη μη σωστή λειτουργία. Σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο η συσκευή όσο και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκονται υπό 
παρακολούθηση ώστε να επιβεβαιώνεται η σωστή τους λειτουργία.
Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών όπως καλώδια κεραίας και εξω-
τερικές κεραίες) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση όχι μικρότερη από 30 εκ. (12 ίντσες) από οποιοδήποτε μέρος της [ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ], συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζει ο ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να διαπιστωθεί υποβάθμιση της απόδοσης της συσκευής.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου οι ακτινοβολούμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι 
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών εξασφαλίζοντας την 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των του φορητού ή κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και του ιατροτεχνολογι-
κού προϊόντος, όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
90V/M AM 80% 1KHZ 800MHZ-960MHZ
50 V/M AM 80% 1KHZ 1.4GHZ-2GHZ
35V/M AM 80% 1KHZ 2GHZ-2.48GHZ

Μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου 
του πομπού (W)

Απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m) σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
από 150kHz ως 80MHz

d = 1,2 √P
από 80MHz ως 800MHz

d = 1,2 √P
από 800MHz ως 2,5GHz

d = 2,3 √P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Για τους πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να υπολογίσετε τη συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη 
ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 
Σημειώσεις:
(1) AΣτα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει η απόσταση για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
(2) Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από 
την απορρόφηση και την αντανάκλαση που προκαλούν οι κατασκευές, τα αντικείμενα και οι άνθρωποι.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΤΡΩΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ RF (EN 61000-4-3):
ΠΕΔΙΟ (V/M) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

3 80MHz÷2700MHz 1kHz AM 80%
27 380MHz÷390MHz 18Hz PM 50%
28 430MHz÷470MHz 18Hz PM 50%
9 704MHz÷787MHz 217Hz PM 50%

28 800MHz÷960MHz 18Hz PM 50%
28 1700MHz÷1990MHz 217Hz PM 50%
28 2400MHz÷2570MHz 217Hz PM 50%
9 5100MHz÷5800MHz 217Hz PM 50%



23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον Іατροτεχνολογικό προϊόν Όριο θερμοκρασίας 

Κρατήστε το μακριά από 
ηλιακή ακτινοβολία 

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες (ενστάσεις) Όριο υγρασίας

Κωδικός προϊόντος Παραγωγός Όριο ατμοσφαιρικής 
πίεσης

Αριθμός παρτίδας Σειριακός αριθμός Ημερομηνία παραγωγής 

Συσκευή τύπου B Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745 Διάθεση WEEE

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης Σωματικά χαρακτηριστικά ενήλικα Φορτίο ασφαλούς 

εργασίας

Μέγιστο βάρος 
ασθενούς

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

Πίνακας Συμβόλων

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την 
χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών.




