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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΡΗΤΟΥ H/Y TLT-2

H εξεταστική κλίνη προορίζεται για την υποβοήθηση της θέσης το σώματος ή των μελών του
ασθενούς κατά την εξέταση του από το αρμόδιο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
-Ποτέ μην υπερφορτώνετε την επιφάνεια του τροχήλατου τραπεζιού
-Μην χρησιμοποιείτε το τροχήλατο τραπέζι για άλλη χρήση εκτός από την
προβλεπόμενη

Η μη τήρηση των ανωτέρω μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε ανθρώπους, ζημιά ή βλάβη στον
σκελετό και στη βάση του, ή ακόμη και ανατροπή - πτώση του προϊόντος.

Περιοδικά, ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος και παρατηρήστε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή
βλάβης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν βεβαιωθείτε ότι:

 Το τροχήλατο τραπέζι βρίσκεται σε σταθερή και επίπεδη θέση πάνω στο δάπεδο.
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Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σε τακτική βάση και με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην προκληθεί ζημιά ή φθορά στις επιφάνειές του. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται τα κατάλληλα
καθαριστικά και μέσα καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤE τα κάτωθι μέσα, εργαλεία και καθαριστικά υγρά για τον
καθαρισμό των μεταλλικών μερών και επιφανειών του προϊόντος:
- ξύστρες ή παρόμοια αιχμηρά αντικείμενα
- συρματόβουρτσες
- μεταλλικές βούρτσες
- λευκαντικά ή οποιοδήποτε υγρό περιέχει χλωρίνη
- υδροχλωρικό οξύ

Να χρησιμοποιείτε τα κάτωθι υγρά καθαριστικά και μέσα για τον καθαρισμό:

 καθαρό, μαλακό πανί χωρίς χνούδι
 αποσταγμένο νερό
 αποσταγμένο νερό με ήπιο απορρυπαντικό

Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί και εγκεκριμένο καθαριστικό υγρό
σκουπίστε όλες τις επιφάνειες του προϊόντος.

Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί να στεγνώσετε τις επιφάνειες του
προϊόντος ή χρησιμοποιήστε στέγνωμα με ξηρό αέρα αν είναι εφικτό.

Περιοδικά, ελέγξτε το τροχήλατο τραπέζι και παρατηρήστε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης,
ως κάτωθι:

 σπασμένες ή φθαρμένες επιφάνειες
 χαλαρά σημεία ενώσεων
 αστάθεια ή παραμόρφωση του προϊόντος (εξαιτίας υπερφόρτωσης ή άλλου λόγου)

Σε αυτή την περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν αλλά επικοινωνήστε άμεσα με τον
κατασκευαστή.

Η Επιχείρηση ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενο
τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από μη σωστή χρήση του προϊόντος,
αμέλεια ή κατάχρηση καθώς και από οποιαδήποτε επέμβαση, μετατροπή ή επισκευή από
μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.


