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WÓZEK INWALIDZKI STALOWY  
 

Kod towaru: H011 
 

 
Wprowadzenie 

Dziękujemy za zakup naszego towaru. Wózek H011 jest to  standardowy  wózek  inwalidzki  
stalowy.  Został  on  starannie  wykonany, a następnie dokładnie przetestowany pod względem 
spełniania wszelkich wymagań stawianych tego typu sprzętowi przed opuszczeniem fabryki.  
Przed rozpoczęciem jego użytkowania należy sprawdzić, czy w kartonie znajdują się wszystkie 
części potrzebne do sprawnego funkcjonowania wózka oraz czy podczas transportu wózek nie 
uległ uszkodzeniu. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę czy wszystkie śruby są dokładnie 
dokręcone, co jest gwarantem bezpieczeństwa użytkownika.  
 
Karton powinien zawierać następujące elementy: 

• ramę wózka wraz z siedziskiem, 
• prawy podnóżek wraz z płytą podnóżka, 
• lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka, 
• taśmę zabezpieczającą, 
• pompkę 
• zestaw kluczy do montażu/demontażu wózka. 

 
 

Dane techniczne 
 

Szerokość siedziska  40, 43, 46, 48, 51 cm 
Wysokość siedziska  50 cm 
Głębokość siedziska  40 cm 
Wysokość oparcia  43 cm 
Szerokość po złożeniu  28 cm 
Wysokość całkowita  91 cm 
Długość całkowita  104 cm 
Waga  19 – 22 kg * 
Maksymalne obciążenie  115, 115, 115, 115, 135 kg* 

* w zależności od szerokości siedziska 
 

 
Składanie i rozkładanie wózka  

Aby ułatwić transport, wózek dostarczany jest w stanie rozłożonym. W celu jego użytkowania 
wózek należy złożyć, wykonując kolejno czynności wyszczególnione poniżej. 

Wózek łatwo się rozkłada poprzez lekkie naciśnięcie poduszki. Stanąć z tyłu wózka, złapać za 
brzegi siedziska i rozciągnąć je na zewnątrz aż do całkowitego rozłożenia. Nie należy silnie 
ciągnąć za podłokietniki (rys.1).  

W celu złożenia wózka należy unieść podnóżki, chwycić przedni i tylni brzeg siedziska dwiema 
rękami w środkowej części krawędzi i unieść do góry. Wózek złoży się automatycznie (rys.2). 

 

    
Rys.1                     Rys. 2  
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Monta ż oraz dostosowywanie wysoko ści podnó żków 

W pozycji, gdy wszystkie koła wózka będą pozostawały w kontakcie z podłożem, należy 
zamontować kolejno prawy i lewy podnóżek, a następnie przywieść je do przodu, aż do momentu 
gdy dopasują się one do otworów mocujących podnóżki (rys.3). Istnieje możliwość dopasowania 
odległości płyt podnóżków od siedziska. W tym celu należy poluzować śrubę mocującą płyty 
podnóżków,  obniżyć  lub  podwyższyć  ułożenie  płyty  podnóżka na  ramie,  a następnie z 
powrotem dokręcić śrubę (rys.4). Można również uregulować kąt nachylenia podnóżków do 
podłoża w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Ważnym jednak jest, aby 
pozostawić odpowiednią odległość płyt podnóżków w stosunku do podłoża, gdyż zbyt niskie 
ułożenie płyt podnóżków może spowodować utrudnienia w poruszaniu się wózka w przypadku 
wystąpienia takich przeszkód jak krawężnik itp.   

 

    
Rys. 3         Rys. 4 

 
 

Założyć taśmę zabezpieczającą na podnóżki jak pokazano na rysunku 5. W tym celu owinąć 
taśmę wokół rurki podnóżka i zapiąć rzepy. Taśma ta ma na celu zabezpieczenie nóg użytkownika 
przed zsunięciem się z płyt podnóżków pod wózek podczas jazdy. Dlatego też jest bardzo ważne, 
aby nie użytkować wózka bez założonej taśmy. 
 

 
Rys. 5 

 
Po wykonaniu powyższych czynności wózek jest gotowy do użycia. 
 
 
Użytkowanie wózka  

Użytkownik wózka może używać poręczy przymocowanych do kół wózka aby poruszać wózkiem 
do przodu, do tyłu oraz do skręcania w pożądanym kierunku. Ważne jest, aby do poruszania 
wózka używać tylko obręczy, a nie samych kół, gdyż mogłoby to spowodować uraz użytkownika. 

Opcjonalnie wózek może być poruszany przez osobę towarzyszącą, za pomocą rączek 
znajdujących się za oparciem wózka. Ponadto w oparciu, po jego zewnętrznej stronie znajduje się 
kieszeń, w której mogą być przechowywane lekarstwa lub dokumenty, które powinny znajdować 
się przy pacjencie.  

Elementy ramy wózka (dolna poprzeczka) pozwalają na pokonywanie przeszkód znajdujących się 
na drodze poruszania wózka, takich jak np. krawężnik. W celu pokonania przeszkody osoba 
towarzysząca powinna nacisnąć stopą dolną rurkę ramy wózka, równocześnie pchając w dół 
uchwyty, aby spowodować podniesienie się przednich kół wózka. Gdy tylne koła dotkną 
powierzchni stopnia - podnieść uchwyty i popchnąć wózek do przodu. 
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Aby unieruchomić wózek należy przesunąć dźwignię hamulca (znajdującego się przy tylnych 
kołach) w kierunku przodu wózka, aż do momentu, w którym koło zostanie zablokowane 
(wyczuwalny opór). Czynność należy powtórzyć z drugim kołem. Odchylić dźwignię w kierunku 
tyłu wózka aby zwolnić hamulec i umożliwić jazdę (rys. 5). Łatwość manipulacji hamulcem oraz 
siła zaciskania na oponie mogą być w łatwy sposób dopasowane poprzez poluzowanie śruby 
mocującej hamulec do ramy wózka, ustawienie hamulca w pożądanej pozycji a następnie 
ponowne dokręcenie śruby. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić skuteczność hamulca przed 
użyciem wózka.  
 
Środki ostro żności 
 
Użytkownicy wózka (zarówno osoby towarzyszące jak i bezpośrednio użytkujące wózek) powinni 
być poinstruowani odnośnie zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności przed rozpoczęciem 
użytkowania wózka: 

1. Zaleca się, aby hamulce były zaciągnięte podczas siadania na siedzisko wózka, aby 
zapobiec jego poruszaniu.  

2. Płyty podnóżków powinny być ustawione pionowo gdy pacjent siada na wózek lub z niego 
zsiada. Zagwarantuje to pacjentowi bardziej stabilne podłoże zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo.   

3. Podnoszenie  przedmiotów   z  podłoża   może   być  niebezpieczne  dla  osoby  siedzącej  
na wózku, gdyż przesunięcie środka ciężkości może spowodować przewrócenie się 
wózka wraz z pacjentem. Dlatego też należy poprosić o pomoc osobę towarzyszącą lub 
skorzystać ze specjalnego przyrządu.  

4. Należy być szczególnie ostrożnym podczas jazdy wózkiem inwalidzkim w górę lub w dół 
powierzchni pochyłych. Kiedy wózek znajduje się na pochyłej powierzchni, osoba 
opiekująca się powinna zawsze stać poniżej i asekurować, żeby wózek nie zsunął się, ani 
nie przewrócił. Środek ciężkości zawsze znajduje się z tyłu wózka!  

5. Zaleca się ostrożność, gdy osoba towarzysząca wjeżdża wózkiem na krawężnik, schodek 
lub inną tego typu przeszkodę. Istotne jest, aby nie przechylić wózka poza jego punkt 
ciężkości, gdyż mogło by to spowodować przewrócenie się wózka. Cała waga wózka wraz 
z wagą pacjenta będą musiały być wówczas udźwignięte przez osobę towarzyszącą.  
Zawsze należy upewnić się, że osoba towarzysząca jest wystarczająco silna by 
bezpiecznie prowadzić wózek.  

6. Nie należy używać hamulca w celu ograniczenia prędkości poruszania się wózka. 
Zaciągnięcie hamulca podczas jazdy wózkiem może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
użytkownika.  

7. Przed rozpoczęciem używania wózka, gdy pacjent zajął już miejsce na siedzisku, należy 
rozłożyć płyty podnóżków równolegle do podłoża, tak by stopy użytkownika spoczywały na 
nich podczas poruszania się wózka.   

8. Maksymalne obciążenie wózka wynosi 120kg. Nie należy przekraczać wagi 
dopuszczalnej. 

 
Utrzymanie i konserwacja 
 
Po każdym użyciu wózek powinien być przetarty aby zapobiec korozji.  
 
Wózek powinien być regularnie czyszczony przy pomocy ciepłej wody i łagodnych środków 
czyszczących, a następnie dokładnie osuszony.  
 
Przed użyciem należy zawsze skontrolować stan wózka, aby upewnić się że:  

• koła i opony nie są uszkodzone, 
• materiał siedziska i oparcia gwarantuje bezpieczeństwo transportu, 
• wszystkie śruby są dokładnie dokręcone (w szczególności czy koła są dokładnie 

zamocowane do ramy). W tym celu do wózka dołączone są klucze. 
 
Wózek może być ponownie złożony w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania. Przed 
złożeniem ramy wózka należy odchylić płyty podnóżków i ustawić je w pozycji pionowej 
(prostopadle do podłoża). Następnie złapać siedzisko w połowie i podnieść do góry, aż do 
złożenia ramy wózka. 
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KARTA GWARANCYJNA 
 

Timago International Group Sp. z o.o.i sp. Sp. Komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała 
 
 

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA 
 

NAZWA PRODUKTU  
 
 

Wózek inwalidzki stalowy 

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY 
 
 
 
 
 
 
 

Nr katalogowy  
 
 

H011 

Data sprzeda ży 
 
 
 
 
 

NAPRAWY GWARANC YJNE 
Data Uwagi  Podpis  

   

   

   

 
 
UWAGA: Aby gwarancja była ważna, powyższa tabela musi być kompletnie wypełniona! 
 
Na wyrób udziela się 12 miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży. Gwarancja jest ważna 
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne mogące wystąpić podczas normalnej eksploatacji.   
Warunkiem   udzielenia   gwarancji   jest   zapoznanie   się   użytkownika   z  instrukcją  obsługi  
i użytkowanie sprzętu zgodne z zamieszczonymi w niej wytycznymi. 
Gwarancją nie są objęte: 

• Uszkodzenia   mechaniczne,   termiczne,   chemiczne   i   wszelkie   inne  spowodowane  działaniem  
lub zaniechaniem działania użytkownika, 

• uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub używania wyrobu 
uszkodzonego, 

• naturalne   zużycie   wyrobu   lub   jego   części,   zużywających   się    zgodnie  z    właściwościami  
lub przeznaczeniem (np. nasadki gumowe). 

Gwarancja traci ważność: 
• w   przypadku   stwierdzenia   jakichkolwiek   przeróbek   czy   zmian   konstrukcyjnych  dokonanych  

w sprzęcie przez osoby trzecie, 
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek prób dokonania zmian, przekreśleń lub poprawek na karcie 

gwarancyjnej lub dokumencie zakupu, 
Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną, toteż prosimy o staranne przechowywanie 
dokumentów otrzymanych od sprzedawcy. 
 
Zgodnie z art. 13, pkt. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej gwarancja na 
sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  
z niezgodności towaru z umową. 
Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, gdzie zostaną ustalone warunki, termin i sposób naprawy sprzętu,  
a jeśli naprawa nie będzie możliwa – termin jego wymiany na nowy, wolny od wad. Podane terminy nie przekroczą 14 dni 
roboczych od daty dostarczenia sprzętu importerowi. 


