
LAMPADA LUMINA A LED - su carrello
LAMPADA HYRIDIA A 7 LED CON BRACCIO FLESSIBILE - su carrello
LAMPADA HYRIDIA A 7 LED CON BRACCIO A PANTOGRAFO - su carrello
LAMPADA A LED SPOT - su carrello
LUMINA LED LIGHT - trolley
HYRIDIA 7 LEDS LIGHT WITH FLEXIBLE ARM - trolley
HYRIDIA 7 LEDS LIGHT WITH METAL SPRING ARM - trolley
LED SPOT-ADJUSTED LIGHT - trolley
LAMPE À LED LUMINA - chariot
LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA AVEC BRAS FLEXIBLE - chariot
LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA AVEC BRAS À RESSORT EN MÉTAL - chariot
LAMPE À LED ‘SPOT-ADJUSTED’ - chariot
LÁMPARA LED LUMINA - base rodable
LÁMPARA 7 LEDS HYRIDIA CON BRAZO FLEXIBLE - base rodable
LÁMPARA 7 LEDS HYRIDIA CON BRAZO DE RESORTE DE METAL - base rodable
LÁMPARA LED ‘SPOT-ADJUSTED’ - base rodable
LUZ LED LUMINA - trólei
7 LUZES LED HYRIDIA - BRAÇO FLEXÍVEL - trólei
7 LUZES LED HYRIDIA - BRAÇO DE MOLA METÁLICO - trólei
LUZ DE FOCO AJUSTADO LED - trólei
LED-LICHT LUMINA - Wagen
LED-LICHT HYRIDIA 7 - flexibler Arm - Wagen
LED-LICHT HYRIDIA 7 - Metallfederarm - Wagen
LED-LICHT MIT EINSTELLBAREM LICHTPUNKT - Wagen
LAMPA LEDOWA LUMINA - wózek
LAMPA LEDOWA HYRIDIA 7 - ramię elastyczne - wózek
LAMPA LEDOWA HYRIDIA 7 - metalowe ramię sprężynowe - wózek
LAMPA LEDOWA Z REGULOWANĄ PLAMKĄ - wózek
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KS-Q3 (49035)
KS-Q7 (49040)
KS-Q7 E (49041)
KS-Q5-5D (49047)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por 
Importiert von / Importowane przez / Εισαγωγή από
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Shantou Easywell Electronic Technologies Co.,Ltd
NO.1 West side of 6th Floor H5 Industrial Building, No. 16 
Lianjiang Road, Longhu district, Shantou, China (515041)
Made in China

Kingsmead Service B.V.
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland
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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.

1. Εισαγωγή
Πηγή φωτισμού LED
Διαχείριση Θερμότητας
LED: Η τεχνολογία της πηγής φωτισμού LED δίχως υπέρυθρη ακτινοβολία μειώνει την αίσθηση 
θερμότητας τόσο για τον ασθενή όσο και τον γιατρό.
Ο ιστός δεν ξεραίνεται τόσο γρήγορα κατά την επέμβαση λόγω της πολύ χαμηλής ακτινοβολίας 
που προέρχεται από το φως.

Τοποθέτηση και μεγάλη εμβέλεια
Ο αρθρωτός βραχίονας καθιστά εύκολη τη μετακίνηση του φωτισμού και εξασφαλίζεται η μη με-
τατόπιση της θέσης του. Παρέχεται δυνατότητα εξέτασης ΧΩΡΙΣ τυφλή γωνία καθώς και μεγάλη 
εμβέλεια.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η διάρκεια ζωής του LED είναι 40 φορές μεγαλύτερη από έναν λαμπτήρα αλογόνου.
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: 1/3 λιγότερο σε σχέση με συμβατικό σύστημα αλογόνου.

Εμβέλεια Εφαρμογής:
Στενή εξέταση, Πάνω από κρεβάτι, Εντατική θεραπεία, Αίθουσες ανάνηψης, Δερματολογία, Φρο-
ντίδα ηλικιωμένων, Γυναικολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, μικρές χειρουργικές 
επεμβάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ



52

2. Τεχνικά στοιχεία

 49035 49040 49041 49047

3. Οδηγίες ασφαλείας
Για την αποφυγή συμβάντων πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ατομικών τραυματισμών κατά τη χρή-
ση, να τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας. 
1) Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ενεργήστε σύμφωνα με αυτό.
2) Προτού αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, θα πρέπει να σβήσετε τη λάμπα και να αποσυνδέσετε το 

ηλεκτρικό καλώδιο

4. Απαιτήσεις περιβάλλοντος λειτουργίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10°C ~ +40°C
Σχετική υγρασία: ≤ 85%
Ατμοσφαιρική πίεση: 86.0 kPa ~ 106.0 kPa

Μοντέλο 49035 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
LUMINA LED - 
τροχήλατη βάση

49040 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
HYRIDIA 7 LEDS 
- εύκαμπτος 
βραχίονας - 
τροχήλατη βάση

49041 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 
7 LEDS - μεταλλικός 
βραχίονας με 
ελατήριο - 
τροχήλατη βάση

49047 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 
τροχήλατη βάση

Τύπος Μαύρο χρώμα, 
τροχήλατη βάση 

Άσπρο χρώμα, 
τροχήλατη βάση

Άσπρο χρώμα, 
τροχήλατη βάση

Μαύρο χρώμα, 
τροχήλατη βάση

Πηγή 
Φωτισμού

1 x LED 
λαμπτήρα, 3W

Λαμπτήρας LED, 7 
λαμπτήρες, 10W

Λαμπτήρας LED, 7 
λαμπτήρες, 10W

1 x LED 
λαμπτήρα, 5W

Διάμετρος 
κεφαλής 
φωτισμού

75 mm 90 mm 90 mm 25 mm

Διάμετρος 
πεδίου 
φωτισμού

40 mm (50 cm) 90mm/120mm 90mm/120mm Μέγ. 70 mm, 
ελάχ. 15 mm 
στα 30 cm

Φωτισμός 89000 lux (30 cm)
37000 lux (50 cm)

78000 lux (30 cm)
65000 lux (50 cm)
22000 lux (100 cm)

78000 lux (30 cm)
65000 lux (50 cm)
22000 lux (100 cm)

25000 lux (30 cm)
10000 lux (50 cm)

Επέκταση 
εύκαμπτου 
βραχίονα

760 mm 760 mm 940 mm 1000 mm

Ρύθμιση 
φωτεινότητας

Χειρολαβή με 
διακόπτη, 
ροοστάτης 
φωτεινότητας

Ψηφιακό κουμπί Ψηφιακό κουμπί Ψηφιακή ρύθμιση 
φωτεινότητας, 
ρυθμιζόμενο πεδίο 
σημείου εστίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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5. Επιμέρους στοιχεία του φωτισμού
A. ΑΝΩ ΤΜΗΜΑT
Περιλαμβάνει κεφαλή φωτισμού, εύκαμπτο βραχίονα, κουτί ελέγχου

49035
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση

49040
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση
49041 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση

49047
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση

1010  mm

75
 m

m

Κεφαλή φωτισμού

Χειρολαβή με διακόπτη

Εύκαμπτος βραχίονας
Ροοστάτης φωτεινότητας

Κουτί ελέγχου

Τμήμα εισαγωγής

1046  mm

90 mm

Κεφαλή φωτισμού

Δακτύλιος ρύθμισης σημείου εστίασης

1200 mm Εύκαμπτος βραχίονας
Ροοστάτης φωτεινότητας

Κουτί ελέγχου

Τμήμα εισαγωγής

Κεφαλή φωτισμού

Χειρολαβή

Εύκαμπτος βραχίονας

Ψηφιακή ρύθμιση φωτεινότητας

Κουτί ελέγχου

Τμήμα εισαγωγής

Διακόπτης

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Χειρολαβή

25
 m

m
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B. ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Κινητή βάση

49035
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση

49047
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση

    

98
5

 m
m

530 mm

49040
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος 
βραχίονας - τροχήλατη βάση
49041 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός 
βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση

96
0

 m
m

700 mm

Πλαστική 
κινητή βάση 
με πέντε 
τροχίσκους

Κατακόρυφος 
μεταλλικός 
σωλήνας Μεγαλύτερη 

αποσπώμενη 
μεταλλική κινητή 
βάση με πέντε 
τροχίσκους

Κατακόρυφος 
μεταλλικός 
σωλήνας

Πλαστική 
κινητή βάση 
με πέντε 
τροχίσκους

Κατακόρυφος 
μεταλλικός 
σωλήνας

79
0 

m
m

530 mm

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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6. Εγκατάσταση και ρυθμίσεις
A. Ελέγξτε το κύριο τμήμα και εξασφαλίστε τροφοδοσία ισχύος.
Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε αν όλα είναι εντάξει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνή-
στε με τον κατασκευαστή ή με τον διανομέα.
Αφαιρέστε τη λάμπα από τη συσκευασία, συνδέστε τη στην τροφοδοσία ισχύος και ανάψτε το 
φωτισμό.

Για το 49035 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση: 
ρυθμίστε τη φωτεινότητα μέσω του κομβίου στο κουτί ελέγχου.

Για το 49040 ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση
και το 49041 ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση: 
ρυθμίστε τη φωτεινότητα μέσω του ψηφιακού κουμπιού στην κεφαλή φωτισμού.

Για το 49047 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση: 
προσαρμόστε τον δακτύλιο ρύθμισης του σημείου εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση, καθώς 
και τη φωτεινότητα μέσω του κομβίου στο κουτί ελέγχου.

B. Εγκατάσταση κινητής βάσης
1. Πλαστική κινητή βάση: εισάγετε τους 5 πλα-
στικούς τροχίσκους μέσα στα πέντε σκέλη της 
βάσης. Αφαιρέστε τον κατακόρυφο μεταλλικό 
σωλήνα, τοποθετήστε σταθερά το σωλήνα μέσα 
στην πλαστική κινητή βάση και έπειτα σφίξτε 
τη βίδα στο κάτω μέρος της βάσης. (Ανατρέξτε 
στην εικόνα 1).

2. Αποσπώμενη μεταλλική βάση: αφαιρέστε τα 
πόδια και βιδώστε τους τροχίσκους.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα πόδια στις υπο-
δοχές του πλαστικού συνδετικού εξαρτήματος, 
εισάγετε από κάτω το μεταλλικό συνδετικό στοι-
χείο και βιδώστε τις βίδες για να στερεώσετε τα 
πόδια στο συνδετικό εξάρτημα. Τέλος, εισάγετε 
τον κατακόρυφο μεταλλικό σωλήνα στο πλαστι-
κό συνδετικό εξάρτημα και σφίξτε τη μακρύτερη 
βίδα στο κέντρο του κάτω μέρους. (Ανατρέξτε 
στην εικόνα 2).

Γ. Τοποθετήστε το κύριο άνω τμήμα στην κορυ-
φή του κατακόρυφου μεταλλικού σωλήνα, βιδώ-
νοντας σφιχτά από το πλάι, συνδέστε το βύσμα 
στην πρίζα και ενεργοποιήστε για να θέσετε σε 
λειτουργία.

Σωλήνας 

Βίδα

Κλειδί

Εικόνα 1

Ροδέλα

Σωλήνας

Βίδα

Κλειδί
Ροδέλα

Κλειδί
Τροχός

Πλαστικός 
σύνδεσμος

Σύνδεσμος

Πόδι

Εικόνα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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7. Παρατηρήσεις
1. Προτού καθαρίσετε, αποσυνδέστε πρώτα το ηλεκτρικό καλώδιο.
2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υγρού απορρυπαντικού για το καθάρισμα.
3. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
4. Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικαθίσταται αφού πρώτα κρυώσει.
5. Η εγκατάσταση, η επίλυση προβλημάτων και η ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματίες.
6. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.

8. Εγγύηση και σέρβις μετά την πώληση
1. Εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς
- Αν κατά την περίοδο της εγγύησης εντοπιστεί πρόβλημα που οφείλεται στην ποιότητα του προϊ-

όντος, ο πελάτης δικαιούται δωρεάν σέρβις συντήρησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβη που έχει προκληθεί από τοποθέτηση περαιτέρω στοιχείων 

δίχως εργοστασιακή άδεια.
- Το δωρεάν σέρβις συντήρησης παύει να ισχύει αν τα στοιχεία των προϊόντων, π.χ. αρ. μοντέλου 

και εργοστασιακή ημερομηνία έχουν αλλαχθεί, σβηστεί, μεταφερθεί ή δεν αναγνωρίζονται.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβη που οφείλεται σε πτώση, συμπίεση, επαφή με υγρά και σε 

άλλους ανθρώπινους παράγοντες

2. Σέρβις μετά την πώληση
Οι πελάτες θα πρέπει να παρέχουν τους κωδικούς των προϊόντων, εικόνα ή βίντεο, προκειμένου να 
μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε το πρόβλημα. Ύστερα από την αναγνώριση του προβλήματος και 
εφόσον αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί, αποστέλλουμε στον πελάτη το κατάλληλο ανταλλακτικό 
προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε υπάρ-
χει η δυνατότητα επιστροφής ή εκ νέου αποστολής.

9. Διάγνωση ελαττωμάτων & επίλυση προβλημάτων
1. ΑΝΑΒΕΤΕ ΑΛΛΑ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.
α. ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο.
β. ελέγξτε αν η πρίζα διαθέτει ρεύμα
γ. ελέγξτε αν η κεφαλή φωτισμού έχει υποστεί ζημιά και αν ο λαμπτήρας είναι καλά συνδεδεμένος.

Επίλυση προβλημάτων:
α. επανασυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.
β. βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει ρεύμα.
γ. αντικαταστήστε με άλλο λαμπτήρα.
Σημείωση: Μην απεγκαθιστάτε την κεφαλή φωτισμού χωρίς την καθοδήγησή μας ή χωρίς να απευ-
θυνθείτε σε επαγγελματία.

2. ΑΝ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΣΧΥ-
ΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑ-
ΤΟΣ Η ΣΤΟΝ ΡΟΟΣΤΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Επίλυση προβλημάτων:
A. 49035 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LUMINA LED - τροχήλατη βάση
και 49047 ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - τροχήλατη βάση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση των δύο άκρων της υπο-
δοχής του λαμπτήρα: αν η τάση είναι κανονική, ελέγξτε μήπως δεν υπάρχει καλή επαφή ανάμεσα 
στο λαμπτήρα και στην υποδοχή της λάμπας. Αν η τάση δεν είναι κανονική, ανοίξτε τον ροοστάτη 
ελέγχου και έπειτα χρησιμοποιήστε το πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση της ισχύος εξόδου. 
Αν η τάση είναι κανονική, ελέγξτε την έξοδο μεταξύ υποδοχής λάμπας και καλωδίου. Αν η τάση δεν 
είναι κανονική, σημαίνει ότι η τροφοδοσία ισχύος έχει σφάλμα.
Η λάμπα είναι αναμμένη αλλά η φωτεινότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Αντικαταστήστε την τροφο-
δοσία ισχύος και το ποτενσιόμετρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
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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. 

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

B. 49040 ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - εύκαμπτος βραχίονας - τροχήλατη βάση
και 49041 ΦΩΤΙΣΜΟΣ HYRIDIA 7 LEDS - μεταλλικός βραχίονας με ελατήριο - τροχήλατη βάση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση των δύο άκρων της υποδο-
χής του λαμπτήρα, και αν η τάση είναι κανονική, σημαίνει ότι ο λαμπτήρας είναι καμένος. Αν η 
τάση δεν είναι κανονική, ανοίξτε τον ροοστάτη ελέγχου και έπειτα χρησιμοποιήστε το πολύμετρο 
για να μετρήσετε την τάση της ισχύος εξόδου. Αν η τάση είναι κανονική, ελέγξτε την έξοδο, τη 
γραμμή του πίνακα και τον πίνακα, και αν η γραμμή σύνδεσης είναι κανονική, τότε σημαίνει ότι ο 
πίνακας έχει σφάλμα. Αν η τάση τροφοδοσίας είναι κανονική, σημαίνει ότι η τροφοδοσία ισχύος 
έχει σφάλμα.
Αν η λάμπα είναι αναμμένη αλλά η φωτεινότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί, σημαίνει ότι ο πίνακας 
του κυκλώματος φωτεινότητας έχει σφάλμα.
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Κωδικός προϊόντος Διάθεση WEEE

Προσοχή: διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Αριθμός παρτίδας Ισχύει η κατηγορία ΙΙ

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης Παραγωγός Ημερομηνία 

παραγωγής 

Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον

Κρατήστε το μακριά 
από ηλιακή ακτινο-
βολία 

Іατροτεχνολογικό 
προϊόν
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