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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Balkonik statyczny składany 
Kod produktu JMC-C 3201/JMC-C 3202 
 
 
1. Wykonanie 
Balkonik statyczny składany wykonany jest z podwójnie 
wzmocnionej aluminiowej anodyzowanej ramy, posiada szerokie 
pole podparcia. Miękkie piankowe uchwyty zapewniają 
odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika 
może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki 
regulowanym nóżkom. Gumowe nakładki zapobiegają ślizganiu się. 
Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można 
go łatwo przechowywać i przewozić. 
 
Elementy balkonika: 

a. uchwyt 
b. klips składania ramy 
c. regulacja wysokości- sztyft blokujący 
d. gumowa nasadka antypoślizgowa 

 
2. Zastosowanie 
Balkonik statyczny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla 
osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego 
podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla 
osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy 
komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed 
upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na 
powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, 
mających problemy z lokomocją lub pionizacją. 
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3. Montaż  
Rozłożenie i złożenie balkonika 
• Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji 

maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów. 
• Aby złożyć balkonik, należy docisnąć plastikowy element 

znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona. 
 
Regulacja wysokości 
• Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik 

opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, ile 
pozwala mu stan zdrowia, z ramionami  
w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane 
jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała. 

• Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy 
sztyft, wybrać odpowiednią wysokość wewnętrznej rurki, a 
następnie zablokować położenie rurek względem siebie. Nóżki 
regulowane są skokowo co 2,5 cm. 

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na 
tym samym poziomie.  
 
4. Specyfikacja techniczna 

 
Szerokość całkowita 50 cm 

Szerokość wewnętrzna 45 cm 
Głębokość całkowita 48 cm 
Regulacja wysokości 80-96 cm 

Waga 2,7 kg 
Max obciążenie 136 kg 

Kolor ramy miedziany, srebrny 
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5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja  
Przeglądy 
Należy systematycznie wykonywać przegląd wszystkich elementów 
łączących (zatrzaskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym: 
• stan sztyftów blokujących do ustawiania wysokości 
• sprawdzić stabilność i wygląd ramy nośnej 
• stan rurek (pod kątem pęknięć) 

 
Czyszczenie 
• Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko 

wody i łagodnych detergentów mających atest PZH, po każdym 
użyciu wycierać do sucha. 

• Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, 
silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani 
żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, 
widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw 
gwarancyjnych). 

• Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych 
elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad). 

 
7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, 
jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy 
jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy 
zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).  
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8. Oznaczenia 
 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 
 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 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! 
 

 
 
Timago International Group 
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała, Polska 
  

T.: +48 33 499 50 00 
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Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021 


