
IT  - Manuale d’uso
GB - User instructions 
SI  - Navodila za uporabo 
ES - Instrucciones de usuario 
PT - Instruções de montagem
GR	-	Αλπςσηηθό	ηνπαιέηαο
DK - Brugervejledning 
PL	 -	Instrukcja	Użytkowania	
FR - Instructions de 

  foncionnement
NL - Gebruikershandleiding
DE	-	Gebrauchsanweisungen

PT - Instruções de montagem
Encaixe as 2 dobradiças em forma 
de “L” no alteador de sanita Gima: 
vire o artigo ao contrário numa su-
perfície plana e insira as dobradiças 
nas ranhuras. Empurre com cuida-
do a dobradiça e rode o manípulo 
no sentido dos ponteiros do relógio 
até que o fio se prenda. Posicione 
as dobradiças deixando uma di-
stância considerável em relação à 
sanita.
Levante o assento da sanita exi-
stente e coloque o alteador Gima 
directamente na sanita,posicionan-
do as dobradiças contra a parte 
posterior da sanita e a parte frontal 
contra a frente da sanita. Rode os 
fixadores de ajuste no sentido dos 
ponteiros do relógio até os amorte-
cedores de borracha ficarem aper-
tados com firmeza à sanita.
ATENÇÃO!: Os fechos laterais 
foram especialmente concebidos 
para serem facilmente rodados/
apertados.
Assim sendo, não continue a rodar 
quando sentir alguma resistência, 
visto que isto indica que o fecho 
lateral já está seguro.
Assegure-se que o alteador está 
fixado com segurança antes de 
usar.

Instruções de limpeza
Todos os componentes podem ser 
lavados com água quente e sabão 
neutro.
Em alternativa, o alteador pode ser 
totalmente imerso em água e/ou 
esterilizado (sem as dobraças) por 
autoclave a 85ºC durante 1 minuto.
Precauções
Não exceda a capacidade máxima 
de carga: 225 kg Assegure-se sem-
pre que o alteador está fixado com 
segurança antes de usar.
Não se apoie no alteador para se 
lavantar ou baixar.  Gima S.p.A. 

Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy

27735 - 27737 
27740 - 27741

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

h 10 cm 14 cm
d1 20,5 cm 20,5 cm
d2 25,5 cm 25,5 cm

d1

d2

36,5 cm

40,5 cm

h

MAX
225 kg
496 lb


