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Ε Γ Γ Υ Η Σ Η 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της 
νοσοκομειακής κλίνης για χρονικό διάστημα 3 ετών από την 
ημερομηνία αγοράς και service και ανταλλακτικά για 10 έτη. 

2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής 
και περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής   

3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό 
σφάλμα, η εταιρεία θα επισκευάσει η αντικαταστήσει τα 
ελαττωματικά εξαρτήματα η θα αντικαταστήσει ολόκληρη την 
ελαττωματική συσκευή συμφώνα πάντα με την κρίση του 
τεχνικού της.  

4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη 
αγοράς  της συσκευής οπού και θα αναφέρεται η ημερομηνία 
αγοράς.   

5. Η διάρκεια της εγγύησης (3 έτη) παρατείνεται  υστέρα και μόνον 
από την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.  

6. Τα έξοδα μεταφοράς της κλίνης  προς και από το συνεργείο  
βαρύνουν αποκλειστικά  τον αγοραστή.   

7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως  σε τρίτα πρόσωπα. 

Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ : 

1. Συσκευές  που επισκευαστήκαν  από  τον αγοραστή η αλλά  μη 
εξουσιοδοτημένα  άτομα. 

2. Εξαρτήματα  που υπόκεινται  σε φυσιολογική  φθορά, όπως 
μανιβέλα, ρόδες κλπ. 

3. Βλάβες  που οφείλονται σε αμέλεια  του αγοραστή, κακή  χρήση, 
συντήρηση και αποθήκευση. 

4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν συμφώνα με τις οδηγίες 
χρήσεως. 

5. Βλάβες που προκληθήκαν  κατά την μεταφορά  στο συνεργείο. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 

Ηλεκτρική Απλή - Πολύσπαστη 
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ΜΕΡΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ: 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1. ΣΩΜΙΕ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
2. ΜΕΤΩΠΕΣ ΧΡΩΜΙΟΥ  
3. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ 
4. ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
5. ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΙΕ ΚΑΙ  

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1. ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 
2. ΠΛΑΙΝΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
3. ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ 

Κατασκευή μεταλλική, με μετώπες χρωμίου. Δίσπαστη, τροχήλατο, με ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενο σύστημα του τμήματος των κάτω άκρων και της κεφαλής. 
Χειριστήριο με επιλογή τριών θέσεων. 

 

  Συνολικό μήκος κλίνης : 200 cm 

  Μήκος : 195 cm 

  Πλάτος : 90 cm 

  Ύψος σομιέ από το έδαφος 50 cm 

  Ανύψωση κάτω άκρων : 40 μοίρες 

  Ανύψωση κορμού : 60 μοίρες 

  Μέγιστο βάρος ατόμου : 135 kg 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

Τοποθετούμε τις γωνίες του σομιέ στις ειδικές υποδοχές που 

υπάρχουν στις μετώπες και έπειτα εφαρμόζουμε τις βίδες.  

Στην συνέχεια τοποθετούμε τα στηρίγματα για το στρώμα στις 
στρογγυλές υποδοχές που υπάρχουν εσωτερικά του σομιέ. 
(τοποθετούνται προαιρετικά και για καλύτερη στήριξη του 
στρώματος) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μεγάλα στηρίγματα του στρώματος τοποθετούνται 
στο πάνω μέρος του σομιέ (στο ερεισίνωτο πλάτης) 

Το προϊόν διαθέτει πιστοποιητικό  CE      

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΙΝΗΣ. 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………….. 

S/N                               : ….…………………………….. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ  

 

 
 
 
---------------------------------                  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 
 
 
 
-------/-------/----------- 
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