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INTRODUÇÃO 
Aconselha-se a leitura atenta deste manual antes de utilizar o equipamento.

DESCRIÇÃO
Este artigo é um carrinho produzido em aço pintado com 3 ou 4 prateleiras fixas. É um carrinho de serviço para uso 
hospitalar.
O carro Excel é um carro prático adequado para sustentar e/ou transportar mequenos aparelhos médicos.

COMPONENTES
- 3 prateleiras cód.27440 
- 4 prateleiras cód.27441
- 2 pernas

Saco com material de montagem:

- 4 rodas

- 12 parafusos TTBE 8X25 cód.27440
- 16 parafusos TTBE 8x25 cód.27441

- 12 anilhas 8X16 cód.27440
- 16 anilhas 8X16 cód.27441

- 12 parafusos TT 8X16 FE cód.27440
- 16 parafusos TT 8X16 FE cód.27441

- 2 CHAVES ALLEN

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Inicie a fase de montagem preparando um plano de trabalho horizontal e estável.

Aparafuse as rodas na base de ambas as pernas.
Para fixar as prateleiras na estrutura, comece de um lado e pegue nos parafusos de junção.

Parafusos de junção Parafuso e anilha para inserir 
no interior da prateleira

Parafusos TT para inserir na estrutura 
no lado exterior da perna
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FICHA TÉCNICA

Medidas Carrinho de 3 prateleiras: 66x68x h 81 cm 
Carrinho 4 prateleiras: 66x68x h 111 cm 
Prateleira: 60 x 45 x h 2,5 cm
Caixa: 96,5 x 18,5 x h 74 cm

Peso Carrinho de 3 prateleiras: 27 kg (28,8 kg com caixa)
Carrinho de 4 prateleiras: 35,5 kg (37,3 kg com caixa)

Capacidade máxima 80 kg
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AVISOS DE UTILIZAÇÃO
- Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
- Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Não está adequada para uso ao ar livre.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspecione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto 

com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfectantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos ade-

quados não corrosivos.

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


