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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy 3w1 
Kod produktu: MASTER-TIM 
 
 
1. Wykonanie 
Wózek wykonany jest z aluminiowej, malowanej proszkowo ramy. 
Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie 
osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w siedzisko z 
klinem  wykonane z PU, cztery obrotowe koła 5” z hamulcami, uchylne 
podnóżki i pojemnik sanitarny. Konstrukcja wózka umożliwia 
najeżdżanie na sedes.  
Zestaw zawiera: ramę wózka, siedzisko, cztery koła 5” z hamulcem, 
cztery blokady montażowe kół, oparcie z podłokietnikami, dwie śruby 
blokujące oparcie, prawy i lewy podnóżek z płytą podnóżka, pojemnik 
sanitarny z pokrywką. 
 
Elementy wózka: 
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Rys. 4 

Rys. 2 

Rys. 3 

Rys. 1 

2. Zastosowanie 
Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy jest sprzętem 
pomocniczym dla osób mających problemy z samodzielnym 
poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami 
ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może 
być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej. 
Wózek pełni funkcję prysznicową, transportową i toaletową dzięki 
wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe 
koła. Ma na celu ułatwienie czynności higienicznych i fizjologicznych 
użytkownika. Szczególnie zalecany dla osób mających problemy z 
poruszaniem się wywołane przez: paraliż, nadwagę, zwyrodnienia lub 
deformację kończyn, zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów, 
uszkodzenie kończyn lub ich amputacje, choroby serca i naczyń, 
zaburzenia krążenia. 

 
3. Montaż i użytkowanie 
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Rys. 7 Rys. 6 

Rys. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.1 Zamocować 4 koła w ramie wózka. Wyrównać otwory na 
odpowiedniej wysokości i zablokować każde z kół blokadą koła (obręcz z 
pinem). 
Uwaga! Wszystkie koła należy ustawić na tej samej wysokości.   
 
Rys.2 Zamocować podnóżki w otworach z przodu ramy wózka (przód 
wyznaczają plastikowe elementy na ramie). Podnóżek wkładać od 
zewnętrznej strony, a następnie przekręcać do wewnątrz, do momentu 
zablokowania zatrzasku podnóżka.   
 
Rys.3  Zamocować siedzisko na ramie wózka naciskając je do momentu 
zatrzaśnięcia (przód siedziska wyznacza klin). 
 
Rys.4  Zamontować oparcie z podłokietnikami w otworach z tyłu ramy 
wózka. Wyrównać otwory i zablokować dwoma śrubami blokującymi 
oparcie.  
 
Rys.5 Włożyć pojemnik sanitarny w prowadnice od tylnej strony 
siedziska. 
 
Rys.6  Wózek posiada 4-stopniową regulację wysokości. 
Uwaga! Wszystkie koła należy ustawić na tej samej wysokości.   
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Rys. 7 Podnóżki posiadają 3-stopniową regulację wysokości – regulacja 
za pomocą śruby blokującej. 
 
Wózek jest gotowy do użycia. 
 
OBSŁUGA WÓZKA 

• Przed każdym użyciem wózka należy sprawdzić sprawność 
hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan kół. Należy również 
zwrócić uwagę na poprawność montażu poszczególnych  
elementów i ich prawidłową regulację. 

• Wózek nie posiada regulacji szerokości, przed rozpoczęciem użycia 
należy upewnić się, że szerokość wózka jest dostosowana do 
użytkownika. 

• Wózek przeznaczony jest do pokonywania wyłącznie krótkich 
odcinków w pomieszczeniach. Wózek nie posiada amortyzatorów, 
dlatego jego długotrwałe używanie jest niewskazane.  

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek usterek lub braków. 
 
UCHYLANIE PODŁOKIETNIKÓW 

• Delikatnym ruchem podnieść podłokietnik do góry. 

• Nie należy używać podłokietników jako pomocy do wstawania. W 
razie potrzeby należy wezwać osobę do pomocy. 

 
HAMULCE 

• Aby zablokować koło należy docisnąć stopą czerwony pedał 
hamulca. Aby odblokować koło należy docisnąć stopą czarną 
dźwignię wewnątrz czerwonego pedała. 

 
PODNÓŻKI 

• W momencie wsiadania na wózek i zsiadania z wózka płyty 
podnóżków powinny być ustawione pionowo. Nie należy 
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wykorzystywać podnóżków do podpierania się w czasie czynności 
wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się 
wózka i upadku. 

 

WSIADANIE NA WÓZEK 

• W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, 
postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce.  

• Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, 
tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem. Jeżeli 
użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy 
przenieść użytkownika na wózek.  

• W wózku należy usiąść maksymalnie głęboko, po środku siedziska, 
aby zapobiec niestabilności produktu.  

 

4. Specyfikacja techniczna 
 

Szerokość całkowita 57 cm 

Szerokość wewnętrzna 45 cm 

Głębokość całkowita 86 cm 

Wysokość siedziska od podłoża 49-56,5 cm 

Wysokość całkowita 94-101,5 cm 

Wymiary siedziska 44 x 43 cm 

Waga 11,4 kg 

Maksymalne obciążenie 150 kg 

Kolor ramy biały 

 
5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe poruszanie się na wózku, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 
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6. Konserwacja 
Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka: 

• Siedzisko może być czyszczone zimną lub ciepłą wodą przy pomocy 
zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia detergentów. 
Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki.  

• Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, 
ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw 
sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją 
producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu 
detergentów. 

• Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować 
pojemnik sanitarny oraz siedzisko. Należy wykorzystywać środki do 
czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta. 

 
7. Warunki przechowywania i transportu 
Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, wody i wilgoci.  
 
8. Dane dotyczące gwarancji 
Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w 
otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych 
należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).   
 

9. Oznaczenia  

  
Numer 

referencyjny 

 

Producent 

 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 
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Producent dokonał oceny zgodności z wymogami 
zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 
Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. 
Dowiedz się więcej na www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 
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