
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

BALKONIK RF-100 

 

Nr katalogowy:  RF-100  

Max. bezpieczne obciążenie: 127 kg 

Regulacja wysokości: 78,7 – 86,3 cm  

Maksymalna szerokość: 64 cm 

Waga: 1,94 kg  

Głębokość: 51 cm 

    

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy 

uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. 

 

PRZEZNACZENIE 

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i 

niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub 

z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz 

i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, 

chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA  

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

1. Przed użyciem balkonika  każdorazowo sprawdź, czy: 

• balkonik ustawiony jest na prawidłową  wysokość; 

• mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone; 

• wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość; 

• nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je. 

2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika. 

3. 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. 

4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować 

nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku. 

5. Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej  0°C. 

6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa 

członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. 

 UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego użytkowania może doprowadzić do poważnych 

wypadków. 

 UWAGA! 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! Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem 

lub rehabilitantem. 

 UWAGA! 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. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa (rys. 4). 

2. Trzymając górną  ramę balkonika jedną ręką i przednią ruchomą poręcz drugą ręką, odciągaj je od siebie. 

3. Upewnij się, że balkonik jest w pełni rozłożony. 

4. Załóż zacisk bezpieczeństwa.  

 



Aby złożyć: 

1. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa. 

2. Chwyć górną ramę balkonika jedną ręką i pociągnij za drewnianą kulkę drugą ręką (rys.2). 

3. Kiedy balkonik złoży się (rys. 3) załóż zacisk bezpieczeństwa. 

 

 UWAGA! Dla zachowania bezpieczeństwa, aby zapobiec złożeniu się balkonika podczas użytkowania, zacisk 

bezpieczeństwa musi być założony na swoim miejscu. 

 

REGULACJA WYSOKOŚCI BALKONIKA 

 

Należy upewnić się, że balkonik  jest ustawiony na odpowiednią wysokość dla użytkownika. 

Do regulacji balkonika może służyć obejma blokująca lub przycisk blokujący. 

 

Obejma  blokująca: 

1. Zdejmij obejmę - chwyć ją pomiędzy kciuk i palec wskazujący, następnie pociągnij na 

zewnątrz. 

2. Przesuń stopkę w dół lub do góry, aby uzyskać żądaną wysokość.  

3. Wetknij obejmę z powrotem w odpowiedni otwór. 

4. Upewnij się, że obejma prawidłowo zablokowała daną pozycję stopki. 

 

Przycisk blokujący: 

1. Wciśnij przycisk po obu stronach stopki. 

2. Obróć lekko stopkę tak aby przycisk nie wskoczył z powrotem na swoje miejsce. 

3. Przesuń stopkę na żądaną wysokość, obróć ją lekko i zwolnij przycisk tak aby wszedł w odpowiednie otwory. 

4. Upewnij się, że przycisk prawidłowo zablokował daną pozycję stopki. 

 

 

 

 



CZĘŚCI BALKONIKA 

 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

1. 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. 

2. 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. 
 

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
Rama aluminium 

Uchwyt PP (polipropylen) 

Koła EVA (polietylen-co-octan winylu) + PP (polipropylen) 

Nasadka guma 

Przycisk blokujący stal 

Kulka drewno 

 

WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 

Producent 

 
Oznakowanie CE 

 
Numer referencyjny 

 

Data produkcji 

 

Zajrzyj do instrukcji używania 

 

Ostrzeżenie 

 

Numer serii 

 

Góra, nie przewracać 

 

Przechowywać w suchym miejscu 



 

Delikatne, obchodzić się ostrożnie 
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KARTA GWARANCYJNA 

BALKONIK RF-100 

 

Model: Numer seryjny: Data sprzedaży: Podpis i pieczątka sprzedawcy: 

    

WARUNKI GWARANCJI 

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie 

nowy oraz wysokiej jakości.  

2. Balkonik jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej. 

3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z 

dołączonym dowodem zakupu. 

4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod 

warunkiem, sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. 

5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do 

punktu serwisowego.  

6. Gwarancją nie są objęte: 

• czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania; 

• części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania; 

• mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp. 

• uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania 

samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 

7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby 

nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego. 

8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. 

z o.o. 

9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki. 

10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 

 

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis) 

Lp. Data zgłoszenia Nr zlecenia 

 

Opis wady/ Zakres naprawy  Data wykonania 

naprawy  

Pieczęć i podpis 

serwisu 

1. 

     

2. 

     

 

 


