INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BALKONIK SKŁADANY 3-FUNKCYJNY RF-131

Nr katalogowy.:
Max. bezpieczne obciążenie:
Regulacja wysokości:
Maksymalna szerokość:
Waga:

RF-131
100 kg
790 mm – 965 mm
570 mm
2,6 kg

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy
uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
PRZEZNACZENIE
Balkonik składany 3-funkcyjny przeznaczony jest dla osób starszych
i niepełnosprawnych osób ze schorzeniami narządów ruchu lub
z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na
zewnątrz pomieszczeń.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przed korzystaniem z balkonika upewnić się, że:

wysokość balkonika jest odpowiednio wyregulowana,

balkonik jest odpowiednio złożony,

mechanizmy blokujące i przyciski działają poprawnie,

gumowe nasadki są w dobrym stanie,

wszystkie stopki balkonika ustawione są na tej samej wysokości.
Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać
wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na
drodze, mokra podłoga, itp.
Podczas chodzenia nie przesuwać balkonika bez lekkiego unoszenia, ponieważ takie użytkowanie
spowoduje uszkodzenie gumowych nasadek.
Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może
spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
Nie korzystać z balkonika podczas chodzenia po schodach chyba, że zostaniesz odpowiednio
przeszkolony przez specjalistę.
Korzystanie z balkonika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać
korozję jego ruchomych elementów co w efekcie może spowodować uszkodzenie balkonika.
Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych
wypadków.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika
i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi
i czynnościami dnia codziennego.
UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z
twoim lekarzem lub rehabilitantem.
Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną
postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama
balonika.
SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA
Aby rozłożyć:
1
Postaw balkonik przed sobą opierając go na przednich stopkach.
2
Odchyl obie boczne ramy balkonika do momentu zablokowania
3
się przycisku C-clip na środku ramy poprzecznej. (rys. 2)
Aby złożyć:
1
Wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku ramy poprzecznej
rys. 2
(rys. 2). Spowoduje to zwolnienie blokady.
2
Trzymając wciśnięty przycisk złóż obie ramy boczne do środka .
FUNKCJONOWANIE
Balkonik pomaga w utrzymaniu stabilności podczas poruszania się i pozwala na stałą podporę użytkownikowi.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom może pełnić funkcję balkonika: kroczącego, przestawnego lub z przednimi
kołami.
USTAWINIE ODPOWIEDNIEJ FUNKCJI
A)

KROCZĄCA
1.

Aby ustawić balkonik na funkcję kroczącą przełóż obydwie
klamry blokujące w otwory na ramie poprzecznej. (rys. 3)

rys. 3

B) PRZESTAWNA
1.

Aby ustawić balkonik na funkcję przestawną przełóż obydwie
klamry blokujące do otworów znajdujących się na ramie
bocznej. (rys. 4)
rys. 4

C) MOBILNA
1.

Aby ustawić balkonik na funkcję mobilną załóż kółka
w miejsce przednich stopek:
a) Naciśnij przycisk zabezpieczający c-clip,
delikatnie stopkę i ściągnij ją z ramy
balkonika.
b) Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce z
kółkiem, nasuń stopkę na ramę balkonika. tak
przycisk blokujący wskoczył w otwór.

2

obróć

aby

c) Wyreguluj odpowiednią dla Ciebie wysokość (patrz regulacja wysokości).
rys. 5
REGULACJA WYSOKOŚCI
1.
2.
3.
4.

Wciśnij przycisk zabezpieczający (rys. 6) na stopce i obróć ją delikatnie.
Wyreguluj stopkę na odpowiednią wysokość.
Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej
wysokości.
Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki
ustawione są na tej samej wysokości.
rys.6

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1.

2.

Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak
zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:

na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,

przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość ,

otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,

dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić,

żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po
wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków
ścierających.
UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdatności sprzętu do użycia skontaktuj się z
serwisem producenta.

WYTWÓRCA:
REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
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www.rehafund.pl

Model chodzika:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wydano: 02/2016
KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK SKŁADANY 3-FUNKCYJNY RF-131
Numer fabryczny:

Data sprzedaży:

Podpis i pieczątka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI
Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta
gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
Urządzenie objęte jest 18-miesięcznym okresem gwarancji.
Ewentualne wady urządzenia zostaną usunięte w okresie gwarancyjnym bezpłatnie przez producenta pod
warunkiem, iż urządzenie było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w INSTRUKCJI
OBSŁUGI.
Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty
przyjęcia urządzenia do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy
termin naprawy może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
Gwarancją nie są objęte:

czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją urządzenia opisane w instrukcji
obsługi,

części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny
okładziny, sprężyny, paski, linki, itp.,

mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania
itp.,

wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywania
samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
Przed oddaniem urządzenia do Punktu Serwisowego urządzenie należy wyczyścić zgodnie z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, tak aby nadawało się do wykonania przeglądu serwisowego.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki wyłącznie w przypadku,
gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach
kulturystycznych.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Kupujący będzie obciążony kosztami dojazdu.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄDY/NAPRAWY (wypełnia serwis)
Lp.

Data zgłoszenia

Nr zlecenia

Opis wady/ Zakres naprawy

1.

2.

3.
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Data wykonania Pieczęć i Podpis
naprawy
Serwisu
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