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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA 
Kod produktu: TGR-R RA 883 YOLA 
 
 

 

1. Wykonanie 
Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. 
Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z 
zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem oraz podręczna torbę. 
Posiada pełne koła o wąskim przekroju o średnicy 8’’ z funkcją 
składania do transportu oraz regulowane na wysokość rączki 
zakończone anatomicznymi uchwytami. Konstrukcja opiera się na 
ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu 
znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Zestaw 
zawiera: ramę podpórki wraz z siedziskiem i oparciem, dwa uchwyty z 
hamulcami, torba na zakupy, dzwonek, śruby blokujące - 4 szt., 
przednie koła skrętne 8’’, tylne koła 8’’. 
 

Elementy podpórki: 
a. uchwyt  
b. hamulec  
c. dzwonek  
d. oparcie 
e. torba 
f. linka hamulca 
g. sztyft blokujący 
h. śruba blokująca 
i. uchwyt składania siedziska 
j. uchwyt na kule  
k. dolna regulacja hamulca  

 

2. Zastosowanie 
Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym 
dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego 
podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób 
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starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu 
poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. 
Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności 
osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą 
stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.  
 

3. Montaż  
Rozłożenie i złożenie podpórki 
• W pierwszej kolejności należy rozłożyć przednie koła i 

zabezpieczyć je śrubami blokującymi w otworach montażowych 
ramy w części mocowania kół. Następnie rozłożyć koła tylne i 
również należy zabezpieczyć je śrubami blokującymi w górnej 
części nóżek tylnych. 

• Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć siedzisko na środku tak, by 
wszystkie elementy podpórki dopasowały się do siebie i było 
słyszalne „kliknięcie”. 

• Torbę należy zamontować w części przedniej podpórki.  
• Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dokręcenie śrub 

montażowych. 
• Należy zdjąć plastikowe ochraniacze z kół.  
• Aby złożyć podpórkę należy pociągnąć do góry za taśmę 

znajdującą się na środku siedziska. 
 

Funkcja hamulców  
• Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do 

góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać. 
• W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować 

hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.  
• Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.  

 

Regulacja wysokości uchwytów 
• Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy wcisnąć metalowy 

sztyft znajdujący się na zewnętrznej stronie ramy, następnie 
wybrać odpowiednią wysokość i zablokować położenie rurek 
względem siebie. Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości. 
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Regulacja hamulców  
Dolna regulacja hamulca: Aby wyregulować hamulec i zwiększyć 
napięcie należy odkręcić śrubę regulującą przy pomocy narzędzi, 
następnie dokręcić śrubę zaciskową przytrzymując śrubę regulującą. 
 

4. Specyfikacja techniczna 
Szerokość całkowita 64 cm 
Głębokość całkowita 69 cm 
Wymiary siedziska 46,5 cm x 26 cm 

Wysokość siedziska od podłoża 53,5 cm 
Regulacja wysokości uchwytów 79,5-92,5 cm 

Waga 7,6 kg 
Max obciążenie 130 kg 

Max obciążenie torby 5 kg 

Kolor ramy grafitowy, pomarańczowy, 
zielony 

 

5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 
 

6. Konserwacja  
• Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie 

dokładnie osuszyć. 
• Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to 

zniszczeniem powłok zabezpieczających. 
• Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów 

podpórki (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 
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otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie 
zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód 
zakupu (paragon lub fakturę).  
 

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 
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