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Το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από προσωπικό που έχει ειδι-
κευθεί και εκπαιδευθεί πάνω στο χειρισμό και τη φροντίδα του εξοπλισμού. 
Η εσφαλμένη χρήση και η ελλιπής ή μη κατάλληλη συντήρηση ενδέχεται να 
επιφέρουν τη γρήγορη φθορά του εξοπλισμού. Τόσο την πρώτη φορά όσο και 
ύστερα από κάθε χρήση συνιστάται ο καθαρισμός, του εξοπλισμού. Για αυτο-
ματοποιημένο καθαρισμό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μηχανήματα πλύσης και 
καθαριστικά που είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Για καθαρισμό με το χέρι 
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο και πιστοποιημένο καθαριστικό, βούρτσα και νερό 
βρύσης σαπούνι ή, εναλλακτικά, ειδικά απολυμαντικά όπως ισοπροπυλική αλ-
κοόλη. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στο καθαριστικό· 
να καθαρίζετε τον εξοπλισμό όταν βρίσκεται τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλει-
στή θέση· να ξεπλένετε επί 3 λεπτά και να ελέγχετε ότι το νερό εισέρχεται και 
εξέρχεται αρκετές φορές ακόμη και στις τυφλές οπές. Να χρησιμοποιείτε νερό 
εντελώς απιονισμένο κατά τη φάση του τελικού ξεβγάλματος. Ο εξοπλισμός που 
δεν έχει στεγνώσει ενδέχεται να παρουσιάσει φθορά λόγω διάβρωσης. Να στε-
γνώνετε πάντα τον εξοπλισμό. Μετά τον καθαρισμό συνιστάται η επικάλυψη του 
εξοπλισμού με λάδι φυσιολογικά ασφαλές, ιδίως στις αιχμές, τους συνδέσμους, 
τους ακροδέκτες και όλα τα κινούμενα μέρη. Να φροντίζετε επίσης ώστε το 
προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με οξέα ή άλλα επιθετικά απολυμαντικά που θα 
μπορούσαν να το διαβρώσουν. Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει δείγματα διάβρω-
σης πρέπει να αποσύρεται αμέσως. Να πραγματοποιείτε πάντα οπτικό έλεγχο 
για να εντοπίσετε τυχόν ζημιές ή δείγματα φθοράς: τα κοφτερά άκρα πρέπει να 
είναι δίχως εγκοπές και με ομοιόμορφο χείλος· δεν πρέπει να υπάρχει παραμόρ-
φωση του εξοπλισμού που φέρει επιμήκη στοιχεία· ο εξοπλισμός που αποτελεί 
μέρος μιας μεγαλύτερης κατασκευής, πρέπει να ελέγχεται σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία της συνολικής κατασκευής· να ελέγχετε πάντα την ομαλή κίνηση των 
διατάξεων σύνδεσης, καθώς δεν πρέπει να εμφανίζουν υπερβολική χαλάρωση· 
να επιβεβαιώνετε πάντα τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλισης. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.
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80005 - 80006 - 80007
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / 
Eingeführt von / Εισαγωγή από /                                  : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan
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