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Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας κλίνης φυσικοθεραπείας σας. Η νέα σας κλίνη 
έχει κατασκευαστεί με βάση τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές, αξιοποιώντας 
υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά. Με σωστή χρήση και  φροντίδα, όπως 
ακριβώς τονίζεται και στον παρόν εγχειρίδιο, η κλίνη θα σας παρέχει για μεγάλο 
διάστημα, αξιόπιστη λειτουργία και απόδοση. Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για 
να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό προτού χρησιμοποιήσετε την κλίνη έτσι ώστε να 
διασφαλίσετε την σωστή και ασφαλή χρήση της. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

1. Πραγματοποιείτε συντήρηση στην κλίνη περιοδικά. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι 
βίδες είναι ασφαλισμένες και ότι το καλώδιο δεν έχει ξεφτίσει ή φθαρεί. 
Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο ράγισμα στον σκελετό αλουμινίου. 

2. Μην υπερφορτώνετε την κλίνη περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο 
βάρους. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του 
χρήστη. Το προϊόν είναι ελεγμένο και δοκιμασμένο για να αντέχει μέγιστο 
δυναμικό φορτίο 250 kgr. 

3. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση την αλκοόλη, για να καθαρίσετε 
το βινύλιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο υλικό βινυλίου. 
Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με σαπούνι και σκουπίστε καλά.   

4. Καθώς χρησιμοποιείτε την κλίνη ,σιγουρευτείτε ότι και τα τέσσερα πόδια της 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Χρησιμοποιώντας την κλίνη ενώ τα πόδια δεν 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, μπορεί να προκαλέσει αστάθεια της κλίνης και 
σοβαρό τραυματισμό. 

5. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να συναρμολογούν και να αποσυναρμολογούν 
την κλίνη αντί για εσάς, εκτός αν επιβλέπονται από εσάς. 

6. Δώστε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα γιατί 
μπορεί να τρυπήσουν την επιφάνεια. Προσέχετε έτσι ώστε η επιφάνεια της 
κλίνης να μην έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα. 



 

               

1.Λαβή          2.Χάλκινο κουμπί             3.Μεντεσές              4.Αιώρα στήριξης χεριών 

5.Προσκέφαλο      6.Καλώδιο Τάνυσης             7.Πλαϊνοί βραχίονες 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΗΣ 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
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1. Ελευθερώστε την ασφάλεια. 
2. Τοποθετήστε την κλίνη στην μία πλευρά της όπως φαίνεται στην εικόνα και 

ανοίξτε την κλίνη με τα τέσσερα πόδια της να βρίσκονται σε έκταση. 
3. Βγάλτε έξω όλα τα εξαρτήματα της κλίνης και σηκώστε την κλίνη έτσι ώστε 

να πατήσουν και τα τέσσερα πόδια στο έδαφος. 
4. Τοποθετήστε την βάση του προσκέφαλου στις αντίστοιχες υποδοχές και 

ύστερα τοποθετήστε το προσκέφαλο πάνω στην βάση. 
5. Τοποθετήστε την αιώρα στήριξης χεριών πάνω στην βάση του προσκέφαλου 

και μετά τοποθετήστε τα δύο πλαϊνά στηρίγματα χεριών στις υποδοχές που 
βρίσκονται σε κάθε πλευρά της κλίνης. 

6. Η κλίνη είναι έτοιμη για χρήση. 

 

Το ύψος της κλίνης ρυθμίζεται πιέζοντας τα χάλκινα μπουτόν που βρίσκονται σε 
κάθε πόδι. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε πόδι και να ρυθμιστούν και τα τέσσερα στο 
ίδιο ύψος. 

 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΗΣ 

 

                  
1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της κλίνης 
2. Τοποθετήστε την κλίνη με την μία πλευρά στο έδαφος. 
3. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τις ελαστικές δέστρες . 
4. Διπλώστε την κλίνη και ασφαλίστε. 
5. Τοποθετήστε την κλίνη στην ειδική τσάντα μεταφοράς. 

Μεταφέρετε την κλίνη σαν βαλίτσα κρατώντας την από την ειδική λαβή. 



 

Προειδοποίηση:  Σε περίπτωση που ο σκελετός/πόδια/επιφάνεια έχουν υποστεί 
ζημιά με κάποιο τρόπο, τότε δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κλίνη. 
Χρησιμοποιώντας την κλίνη ενώ έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός σε εσάς ή τον ασθενή. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να  
επισκευαστεί αμέσως. 
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