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PL 
WSTĘP 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkownika. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do 
uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń ciała lub wypadków. Tym samym, w celu bezpiecznego i pomyślnego użytkowania wyrobu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem. 
 
GŁÓWNA STRUKTURA 
Wózek inwalidzki składa się z ramy, siedziska, oparcia, podłokietników, podnóżków, przednich i tylnych kół oraz hamulców. 
 
PRZEZNACZENIE: 
Wózek ręczny służy jako środek transportu dla osób niepełnosprawnych, chorych oraz starszych.  
 
Przeciwwskazania 

ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OSTRZEŻENIA I PRZYPOMNIENIA 
1. Zabrania się użytkownikowi samodzielnej modyfikacji wózka. Aby uzyskać maksymalną stabilność, oś tylnego koła musi być zablokowana w skrajnym tylnym położeniu. Jakiekolwiek przesunięcie osi koła 
wpłynie na stabilność wózka podczas jazdy. Jeżeli oś tylnego koła wózka inwalidzkiego jest przesunięta do przodu, przed użyciem wózka należy sprawdzić, czy jest stabilna. Przed maksymalnym 
pochyleniem siedziska wózka inwalidzkiego lub przesunięciem osi tylnego koła do przodu należy sprawdzić stabilność wózka inwalidzkiego. Zaleca się, aby użytkownicy dokładnie sprawdzili, czy wózek jest 
stabilny przed użyciem, aby zapewnić bezpieczeństwo. 
2. Nie używaj obu rąk do wywierania nacisku na boki ramy lub uchwytu w celu złożenia. Niewłaściwe złożenie lub otwarcie wózka inwalidzkiego mogłoby łatwo spowodować uszkodzenie. 
3. Hamulce po obu stronach wózka inwalidzkiego służą tylko do hamowania, gdy jest on zaparkowany. Nie są urządzeniem hamującym. Nie należy ich używać do zwalniania i hamowania podczas jazdy. W 
celu zahamowania należy trzymać koło ręczne i stopniowo hamować. 
4. Nie używać wózka podczas poruszania się po schodach bez pomocy opiekuna. 
5. Podczas użytkowania wózka należy ostrożnie pochylać się, aby zapobiec przewróceniu się. 
6 .Przed użyciem wózka należy sprawdzić, czy podłokietniki, uchwyty, śruby mocujące itp. są luźne. Jeśli tak, skontaktuj się  z serwisem, aby poprawić ustawienie. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka 
prosimy o przećwiczenie korzystania z wózka z osobą towarzyszącą. 
7. Zabrania się użytkownikom wykonywania akrobacji balansowych z jednym lub dwoma przednimi kołami bez ziemi, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych lub siebie. Nie schylaj się poniżej kolan, aby 
podnieść przedmioty leżące na ziemi. 
8.Prosimy nie zmieniać pozycji siedzącej podczas odchylania się do tyłu, w przeciwnym razie wózek inwalidzki się przewróci. 
9. Podczas transportu nie wolno użytkować wózka.  
10.Gdy osoba na wózku chce przesiąść się z wózka w inne miejsce, najpierw zaparkuj wózek w najbliższej i najlepszej pozycji, skręć przednim kołem do miejsca, w którym potrzebne jest przeniesienie, i 
sprawdź, czy hamulec jest w odpowiedniej pozycji.  
11.Podczas transportu wózka należy chwytać za stałe połączenie wózka, a nie za części ruchome, takie jak podłokietniki, podnóżki itp. 
12. Proszę nie wchodzić na płyty podnóżka, aby wsiadać i wysiadać z samochodu, należy najpierw złożyć lub obrócić podnóżki na jedną stronę. 
13.Użytkownik nie może stać na podnóżku podczas użytkowania, aby zapobiec przewróceniu się wózka. 
14.Podczas korzystania z wózka inwalidzkiego na pochyłej drodze nie należy przewracać wózka ani gwałtownie zmieniać kierunku. Nie hamuj gwałtownie podczas zjazdu ze wzniesienia, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu upadku. 
15. Maksymalne obciążenie wózka inwalidzkiego wynosi 100 kg.  
16. W przypadku korzystania z wózka inwalidzkiego najbezpieczniej jeździć po płaskim terenie, a nie po wyboistej drodze. Gdy użytkownik samodzielnie prowadzi wózek, należy zachować średnią prędkość, 
a prędkość jazdy powinna wynosić 3-5 km/h. 
17. Nachylenie w granicach 5° to bezpieczny zakres jazdy wózka inwalidzkiego, a duże nachylenie wymaga pomocy innych osób. Podczas wchodzenia i schodzenia utrzymuj odpowiednie pozycje do przodu 
i do tyłu oraz utrzymuj oparcie w pozycji pionowej na zboczu. Użytkownicy długoterminowi powinni używać rękawic ochronnych, aby uniknąć obrażeń rąk. 
18.Rutynowe czyszczenie wykonywane powinno być raz dziennie. W celu dezynfekcji należy zastosować środki dezynfekujące. 
 
UWAGI 

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem 

UWAGA: Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały zmontowane poprawnie. 

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w 

niniejszej instrukcji obsługi. 

UWAGA: W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wywrócenia się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się.   

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby 
towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie 
nakrętek/śrub 
 

UWAGA: 

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych 

zdarzeń: 

a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub  

b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub  

c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego 

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym 

organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 

UWAGA: 

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego  należy skonsultować się z pracownikiem 

służby zdrowia. 

 

OGRANICZENIA JAZDY 
1. Gdy wózek porusza się po pochyłym terenie, użytkownik powinien być w dobrej kondycji fizycznej, a kąt nachylenia podłoża wynosić mniej niż 10°. Gdy kąt nachylenia jest większy niż 10°, użytkownik 
musi być prowadzony przez opiekuna. 
2.  Nie można go używać w trudnych warunkach pogodowych, takich jak ulewne deszcze, burze piaskowe i silne wiatry. 
3. Ten wózek inwalidzki nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Nie nadaje się do długotrwałej jazdy po nierównych drogach. Podczas pokonywania przeszkód wyższych  niż 12 cm, opiekun powinien 
trzymać mocno uchwyty obiema rękami, nacisnąć na tylną dolną rurę wózka inwalidzkiego i podnieść przednie koło, aby można było pokonać przeszkodę.  

 
Wykaz elementów: 

1. Uchwyt do pchania 

2. Podłokietnik 

3. Panel boczny 

4. Hamulec 

5. Pasek oparcia na łydki 

6. Stopień podnóżka 

7. Tapicerka oparcia 

9. Tapicerka siedzenia 

10. Rama krzyżakowa 

11. Koło tylne lane 

12. Kółko przednie lane 

 
 

 

 

Zakres dostawy 
 

• Wózek 

• Dwa podnóżki. 

• Pas stabilizujący łydki 

• Uchwyty do pchania 

• Instrukcja obsługi 

• Klucz imbusowy 

 



 
 
UŻYTKOWANIE: 
• Po rozpakowaniu opakowania należy sprawdzić czy zawiera ono wszystkie części zgodnie z wykazem elementów. 
• Należy upewnić się, że wszystkie elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wytwórcą.  
• Nie używać wózka dopóki wszystkie jego elementy nie zostały właściwie połączone 
 
Rozkładanie  
• Wózek należy ustawić tylnymi kółkami do siebie.  
• Rozchylić rączki wózka w kierunku do zewnątrz  
• Ustawić wózek przednimi kółka mi do siebie.  
• Ramy siedziska należy docisnąć aż do całkowitego rozłożenia wózka.  
• Uchwyty dla pomocnika należy przykręcić z pomocą śrubki i nakrętki. (rys. 1 ) 
• Aby zamocować podnóżki, należy włożyć podnóżki do otworów we właściwe miejsce (rys x) Podnóżki mają dwa stopnie regulacji za pomocą dołączonego klucza imbusowego. (rys.2) 
• Upewnić się, że podnóżki zostały zablokowane.  
• Pas stabilizujący łydki należy przypiąć za pomocą rzepów na ramach podnóżków. 
 

   
Rys.1                                      Rys.2 
 
Składanie 
Należy postępować w odwrotnej kolejności . 
 
Mechanizm hamulca 
• Aby włączyć hamulec należy pociągnąć dźwignię hamulca w kierunku koła przedniego do momentu w którym hamulec będzie ciasno przylegał do koła tylnego. 

• Należy upewnić się, że dźwignia hamulca nie odbije samoczynnie podczas próby ruszenia wózkiem. 

• Aby wyłączyć hamulec należy pociągnąć dźwignię hamulca w stronę koła tylnego. 

 
 
PARAMETRY TECHNICZNE AT52318 , AT52319: 
Rama stalowa 
Długość całkowita:  102 cm 
Szerokość całkowita:  65 cm 
Wysokość całkowita:  89 cm 
Szerokość siedziska: 46 cm 
Wysokość oparcia: 41cm 
Wysokość podłokietników: 30 cm 
Podnóżki: 2 stopnie regulacji 
Koła przednie lane: 8’’ 
Koła tylne lane: 23’’ 
Waga netto:  14,5 kg 
Maksymalna obciążenie użytkowe: 100 kg 
Stabilność statyczna: pochylenie podłużne  ≥10°,  pochylenie boczne ≥15° 
 
SKŁAD AT52318: rama – stal , tapicerka – PVC 
SKŁAD AT52319: rama – stal , tapicerka – oxford nylon 
 
 

  Niniejszy symbol oznacza maksymalną wagę użytkownika 

 
PRZEGLĄD I KONSERWACJA 
Przed rozpoczęciem jazdy, należy sprawdzić poniższe pozycje. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek awarie, należy skontaktować się z serwisem w celu przeprowadzenia dodatkowego przeglądu wózka przed 
jego użyciem. 
Sprawdzić hamulce pod katem zużycia, uszkodzeń. Wymiana lub regulacja hamulców powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis. 
Sprawdzić, czy uchwyty na ręce nie są uszkodzone i bezpiecznie przymocowane. 
Przed użyciem wózka należy sprawdzić, czy wszystkie śruby oraz nakrętki są dokręcone. Sprawdzić wszystkie części pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić wyregulowanie wszystkich 
części. Sprawdzić hamulce, czy pracują poprawnie. 
Koła oraz opony powinny być sprawdzane okresowo pod katem pęknięć i zużycia i w razie potrzeby wymieniane na nowe przez autoryzowany serwis. 
 
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 
Aby przedłużyć żywotność wózka, zaleca się, aby czyścić go okresowo (najlepiej codziennie) szczególnie, jeśli jest używany w deszczową lub śnieżną pogodę. Zalecamy, aby nie korzystać z wózka podczas 
deszczu lub śniegu. Jeśli podczas poruszania się wózkiem przypadkowo napotkamy deszcz, zaleca się znalezienie schronienia. Jeśli nie istnieje możliwość znalezienia schronienia, należy skierować się do 
punktu przeznaczenia.  
Tapicerkę i ramę można czyścić środkami do dezynfekcji oraz aparatami ciśnieniowymi i parowymi.  
Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia np.: nici, włosy itp. z ruchomych elementów wózka (koła, podnóżki).  
 Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z elementów tekstylnych.  
 Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo 
wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.  
Nie wystawiaj wózka na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg bardzo silne słońce), gdyż pewne elementy mogą zmienić kolor. 
 
 
SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI  

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

 
Okres przydatności 

Producent na podstawie przeprowadzonych badań wskazuje 5 letni okres trwałości wyrobu medycznego.  



 

KARTA GWARANCYJNA                                                                                                                                                                                                                                                 
Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numer Serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Pieczęć punktu sprzedaży 
  
i czytelny podpis Sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób 

od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje 

przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie 

świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w 

miesiącach lub w latach.  
2.  W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do 

prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z 

dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.  
3.  ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją 

nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.  
4.  W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy 

ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.  

5.  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja 

wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.  
6.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, 

uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami 

tłustymi lub oleistymi, benzyną.  
7.  Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.  
8.  NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, 

RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ 

REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ 

REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY 

MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.  
9.  Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą 

uwzględniane. 

 

ANTAR Sp. J. 

03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30 

www.antar.net    

e-mail:antar@antar.net 
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