
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
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مقياس طول حائطي التثبيت

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر



9 ROMÂNĂ

CARACTERISTICI
Măsurătorul de înălțime GIMA montat pe perete (cod 27335) este un instrument de măsurare a înălțimii unei persoane. 
Poate fi fixat pe perete și poate măsura până la 2 m. Nu ocupă mult spațiu și permite o citire rapidă.

INSTRUCȚIUNI

Nu trageți glisorul brusc, deoarece banda gradată se poate rupe.

Produsul trebuie utilizat numai de către personalul calificat.

Nu utilizați echipamentul dacă este deteriorat. Adresați-vă comerciantului de la care l-ați cumpărat. Evitați reparațiile 
de proastă calitate. 
Reparațiile vor fi efectuate numai cu piese de schimb originale, care trebuie instalate conform destinației.

Deoarece produsul este fabricat din materiale rezistente la coroziune, potrivite pentru condițiile de mediu adecvate utilizării sale 
normale, nu necesită îngrijire specială. 
Cu toate acestea, trebuie depozitat în condiții etanșe, asigurându-vă că este protejat de praf și murdărie pentru menținerea 
igienei. Mai mult, se recomandă ca produsul să fie depozitat într-un loc care poate fi ușor accesibil de către personal în caz 
de necesitate.

ÎNDEPĂRTAREA AMBALAJULUI
Amintiți-vă întotdeauna că elementele de ambalare (hârtie, celofan, capse, bandă adezivă etc.) pot tăia și/sau răni 
dacă nu sunt manipulate cu grijă. Acestea vor fi îndepărtate cu mijloace adecvate de către personalul responsabil; 
același lucru este valabil și pentru instrumentele utilizate pentru îndepărtarea ambalajelor (foarfece, cuțite etc.).

După deschiderea ambalajului, verificați mai întâi toate piesele și părțile care alcătuiesc produsul. Verificați să fie toate prezente 
și în stare perfectă.

INSTALARE
Pentru a ridica măsurătorul de înălțime montat pe perete, cursorul trebuie poziționat pe perete exact la o înălțime de 2 metri 
față de suprafața podelei și, menținând produsul compact, fixați plăcuța cu ajutorul diblurilor furnizate. Acum, măsurătorul de 
înălțime montat pe perete este gata de utilizare. 

FUNCȚIONARE
Pentru a măsura înălțimea, pur și simplu luați cursorul cu o mână și trageți-l în jos până când acesta atinge capul persoanei 
care se măsoară, apoi citiți rezultatul aflat în linie cu bara roșie din fereastră. 

ÎNTREȚINERE
Produsul a fost conceput pentru a fi durabil. Vă recomandăm ca instrumentul să fie curățat cu un detergent slab.

Curățați periodic banda dispozitivului de măsurare a înălțimii montat pe perete cu o cârpă umezită cu dezinfectant. 
Acordați o atenție deosebită cursorului.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Cod produs Număr de lot 

A se păstra ferit de razele soarelui
 

A se păstra într-un loc răcoros și uscat

Citiți instrucțiunile de utilizare Producător 

Atenție: Citiți și respectați cu atenție 
instrucțiunile (avertismentele) de utilizare

Dispozitiv medical realizat în conformitate 
cu prevederile Directivei 93/42/CEE 




