
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND 
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ 
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE 
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ 
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Incertezza di 9 mm a 2 metri
Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm
Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros 
Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m 
Diferență de 9 mm la 2 m 

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat 
Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä 

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

27335
0476

مقياس طول حائطي التثبيت

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر
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CARACTERÍSTICAS
O altìmetro de parede da GIMA (cód. 27335) é um instrumento adequado para medir a altura de uma pessoa. Pode ser fixado 
na parede e medir até 2 m. Permite poupar espaço e fazer leituras rápidas.

INDICAÇÕES

Não puxe o mecanismo deslizante abruptamente, uma vez que a fita graduada se pode partir.

O produto deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado.

Não utilize o equipamento caso esteja danificado. Fale com o seu distribuidor.
Evite reparações duvidosas. As reparações devem ser realizadas apenas com peças sobresselentes originais, que 
devem ser instaladas de acordo com a utilização prevista.

Uma vez que o produto é feito de materiais resistentes à corrosão adequados às condições ambientais em que se prevê que 
seja normalmente utilizado, não requer cuidados especiais. Contudo, é necessário armazená-lo num local fechado e protegê-
-lo contra o pó e a sujidade para garantir condições higiénicas. Além disso, recomenda-se armazenar o produto num local que 
possa ser facilmente acedido pelo pessoal em caso de necessidade.

REMOVER DA EMBALAGEM
Lembre-se sempre de que os elementos de embalagem (papel, celofane, pontos, fita adesiva, etc.) podem cortar e/ou 
ferir se não forem manuseados com cuidado.
Devem ser retirados com meios adequados e não devem ser deixados à mercê de pessoas irresponsáveis. O mesmo 
é válido para ferramentas utilizadas para abrir embalagens (tesouras, facas, etc.).

Uma vez abertas as embalagens, é necessário, antes de mais nada, verificar todas as peças e componentes do produto. 
Verifique se todos estão presentes e em perfeitas condições.

INSTALAÇÃO
Para montar o altìmetro de parede, o cursor deve ser posicionado na parede exatamente a uma altura de 2 metros alinhado 
com a base da superfície e, mantendo o produto compacto, deverá fixar a placa pequena utilizando as respetivas cavilhas. 
Nestas condições, a fita métrica de parede está pronta para ser utilizada. 

OPERAÇÃO
Para medir a altura, basta pegar no cursor com uma mão e puxá-lo para baixo até tocar na cabeça da pessoa que está a ser 
medida. Em seguida, leia a medida indicada pela barra vermelha na janela de visualização. 

MANUTENÇÃO
O produto foi concebido para durar muito tempo. Recomendamos que o instrumento seja limpo com um detergente delicado.

Limpe periodicamente o altìmetro de parede com um pano humedecido com desinfetante. Preste especial atenção 
ao mecanismo deslizante.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

PORTUGUÊS

Código produto Número de lote

Guardar ao abrigo da luz solar Armazenar em local fresco e seco 

Consulte as instruções de uso Fabricante

Cuidado: leia as instruções (avisos) 
cuidadosamente 

Dispositivo médico em conformidade 
com a Diretiva 93/42/CEE  




