
Strona 1 z 8 
 

Instrukcja obsługi  

Balkonik składany na dużych kołach 

Kod produktu JMC-C 3016W5 

 

 

 

Szanowni Użytkownicy, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa 

oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji. 

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne 

rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych. 

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne  

i bezpieczne.  

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów 

trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.  

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie 

wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort  

i jakość życia. 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej. 

www.timago.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timago.com/
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1. Wstęp 

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera 

ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja 

wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży. 

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla 

użytkownika informacje.  

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy 

na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.  

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie 

innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką 

lub fizjoterapeutą. 

 

2. Wykonanie 

Balkonik składany na dużych kołach wykonany z wzmocnionej aluminiowej anodyzowanej 

ramy, posiada szerokie pole podparcia. Wyposażony jest w przednie pełne koła o średnicy 

5’’. 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 

d. gumowa nasadka antypoślizgowa 

e. koło o średnicy 5’’ 

 

3. 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 
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balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami 

kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją. 

 

4. Montaż i główne zalecenia użycia 

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych  

w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy 

osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności. 

Uwaga! Nie należy używać balkonika w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych 

lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie ramy), ponieważ grozi to wypadkiem. 

 

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 nóżek należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na 

uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na 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. 

Uwaga! Podczas pierwszego użycia balkonika może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez 

względu na stan zdrowia użytkownika. 

Poruszanie się za pomocą balkonika na dużych kołach polega na przesunięciu go do przodu 

poprzez uniesienie jego tyłu, a następnie postawienie części tylnej na ziemi i dostawieniu 

kończyn dolnych. Nóżki z nasadkami służą do hamowania. 
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5. Specyfikacja techniczna 

Szerokość całkowita 62 cm 

Szerokość wewnętrzna 44 cm 

Głębokość całkowita 49 cm 

Regulacja wysokości 81-98 cm 

Waga 3 kg 

Max obciążenie 136 kg 

Kolor ramy 
miedziany, satynowy, 

zielony, niebieski 

 

6. Uwagi i zalecenia 

• Na balkoniku może opierać się tylko jedna osoba. 

• Nie wolno stawać na balkoniku. 

• Nie wolno zawieszać żadnych przedmiotów na balkoniku, ponieważ może być to 

przyczyną wypadku. 

• Balkonik przeznaczony jest dla użytkowników o maksymalnej wadze 136 kg 

• Balkonik przeznaczony jest do użycia na równych powierzchniach o nachyleniu 

mniejszym niż 5%. 

• Ze względu na ryzyko upadku niedopuszczalne jest użycie balkonika na podłożu nie 

dającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym. 

• Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, 

wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi Wytwórcy.  

• Nie wolno montować dodatkowych kółek, ponieważ balkoniki nie są wyposażone w 

hamulce. Takie działanie może grozić upadkiem i poważnymi urazami. Wytwórca nie 

ponosi za to odpowiedzialności. 

• Nie należy przechowywać balkonika w pomieszczeniach o bardzo wysokiej 

wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), w ujemnej temperaturze lub na wolnym powietrzu. 

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe 

korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie 

niezgodne z przeznaczeniem. 
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7. Konserwacja  

Przeglądy 

Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać 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). 

 

8. 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).  

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod 

względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.  

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.  
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9. Oznaczenia  
 

Numer referencyjny 
 Wytwórca  

 

Numer partii  Data produkcji 
 

Numer seryjny  Reprezentant w Unii 

Europejskiej 
 

Uwaga  Zapoznaj się z instrukcją 
 

Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami 

zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 

10. Produkty polecane 

W ofercie Timago International Group znajdą Państwo m.in.: 

 Ortezy i stabilizatory stawów 

 Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne 

 Balkoniki i podpórki do chodzenia 

 Kule i laski 

 Łóżka rehabilitacyjne 

 Sprzęt pomocniczy i sanitarny 

 Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe 

 Pasy stabilizujące i unieruchamiające 

 Sprzęt elektromedyczny 

 Jednorazowy sprzęt medyczny 

 

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  

Dowiedz się więcej na www.timago.com 
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Wytwórca: 
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 
F.: +48 33 499 50 11 
E.: info@timago.com 
 

 

 

Wydanie II, data aktualizacji 29.07.2016 


