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Przed przystąpieniem do uŜytkowania wyrobu uŜytkownik jest zobowiązany do 
zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu 
poinformowania o prawidłowym uŜytkowaniu wyrobu.  
Prosimy pamiętać, Ŝe stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuŜy 
trwałość, estetykę oraz  pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu. 
 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń kaŜdego z opisanych w tej 
instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia. 
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1. Przeznaczenie i opis wyrobu. 
          Podpórki rehabilitacyjne 265, 266 (dalej zwane chodzikiem) umoŜliwiają pionizację i 
samodzielne poruszanie się osobom z lekką dysfunkcją kończyn dolnych lub z ich 
osłabieniem. Mogą być takŜe uŜytkowane np. przez osoby starsze lub w trakcie leczenia czy 
rekonwalescencji itp. 
          Stabilna kratowa konstrukcja tych modeli dodaje uŜytkownikowi poczucie pewności a 
wyposaŜenie chodzika w tapicerowane siedzisko umoŜliwia odpoczynek w trakcie 
przemieszczania się. 

Chodzik przeznaczony jest do samodzielnego  przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pewnym zakresie w otwartym 
terenie pod warunkiem, Ŝe nawierzchnia jest gładka i utwardzona. 

 

           
 

1. rama chodzika 
2. siedzisko tapicerowane, nakładane 
3. podpórka barkowa regulowana, chromowana, z tapicerowaną poduszką 
4. łącznik ram z pałąkiem do pchania (model 265: skręcany; model 266: nakładany) 
5. śruby blokujące (model 265: x (4+2) szt.; model 266: x 2 szt.) 
6. kółka jezdne Ø100mm  (tylne z hamulcem) 
7. zespół krzyŜakowy (tylko w modelu 266) 

 
Konstrukcja chodzika przewiduje dodatkowe rozwiązania: 
267 – przedłuŜki pod kółka pozwalające na dodatkowa regulację wysokości  
268 – specjalna konstrukcja podparć bocznych do nakładania stolika (B12) 
269 – tapicerowane podparcie przedramienia z rączkami do pchania (B66) 
265 / 266 junior – skrócona rama chodzika (dla dzieci). 
 
Wszelkich dodatkowych informacji nt. naszych wyrobów, wyposaŜenia dodatkowego itd. 
uzyskacie Państwo od naszych przedstawicieli lub przeczytacie na WWW.vermeiren.pl . 
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2. Dane techniczne 
 

PARAMET /  MODEL 265 266 
Funkcja składania nie tak 
Szerokość całkowita  56 cm 56 cm 
Szerokość siedziska  50 cm 50 cm 
Wysokość połoŜenia siedziska 56 cm 56 cm 
Minimalne połoŜenie podpórek barkowych 112 cm  112 cm 
Maksymalne połoŜenie podpórek barkowych 157 cm 157 cm 
Maksymalny / minimalny rozstaw podpórek 75 / 29 cm 75 / 29 cm 
Długość chodzika (pozycja uŜytkowa) 76 cm 76 cm 
Gabaryty w stanie złoŜonym (wys.x szer.x gł.)  ----------------- (112 x 15 x 76) cm 
Masa całkowita chodzika 12,5 kg 13,7 kg 
Wytrzymałość (max. obciąŜenie) 120 kg 
                                                                                Dopuszczalne róŜnice +/- 1 cm 
 
3. Opis działania 
3.1 Chodzik 265 
Model „265” gotowy jest do uŜytkowania po prostym montaŜu: 

• nałoŜyć końcówkę łącznika górnego i dolnego (jak na obrazku) na króćce ramy 
bocznej i mocno dokręcić śruby blokujące 

• poluzować nakrętki motylkowe przy podparciach barku, ustalić optymalna wysokość i 
rozstaw a następnie zablokować to połoŜenie śrubami blokującymi 

• odblokowane hamulce na kółkach tylnich pozwalają na przemieszczanie się 
• w zaleŜności od potrzeby zamontować siedzisko. 

 
3.2 Chodzik 266 
Model „266” o konstrukcji składanej: 

• przed uŜytkowaniem naleŜy rozsunąć obie ramy boczne połączone zespołem 
noŜycowym 

• nasadzić pałąk na końcówki rurowe tak aby zatrzask zahaczył o występ  
• poluzować nakrętki motylkowe przy podparciach barku, ustalić optymalna wysokość 

i rozstaw a następnie zablokować to połoŜenie śrubami blokującymi 
• odblokowane hamulce na kółkach tylnich pozwalają na przemieszczanie się 
• w zaleŜności od potrzeby zamontować siedzisko. 

 
Ewentualny demontaŜ przeprowadzić w kolejności odwrotnej. 
JeŜeli płyta siedziska przeszkadza podczas chodzenia to naleŜy ją zawiesić na ramie.  
Technika poruszania się jest indywidualna dla kaŜdego uŜytkownika. 
 
4. Zasady bezpieczeństwa 
Pamiętać naleŜy aby: 

• Zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wszystkich śrub mocujących  
• Nie uŜywać chodzika jako środka transportu do przewoŜenia osób 
• Zachować szczególną ostroŜność podczas pokonywania przeszkód  
• Wsiadanie i powstawanie z chodzika musi odbywać się ze szczególną ostroŜnością 

a najlepiej przy udziale osób pomocniczych - opiekunów 
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• Czynność składania (model 266) wykonywać ostroŜnie z uwagi na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia dłoni lub palców przez zespół noŜycowy  

• Nie przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń (patrz: Dane techniczne) 
• Podczas napraw stosować tylko oryginalne części zamienne 

 
UWAGA: 

• Za szkody powstałe przez niezgodne postępowanie nie ponosimy 
odpowiedzialności. 

 
5. Przeglądy 
Przed kaŜdorazowym uŜytkowaniem 
- sprawdzić czy wszystkie śruby blokujące nie są poluzowane a w razie konieczności 

dokręcić je. 
Co 6 miesięcy  
- wyczyścić cały chodzik 
- dokonać dokładnych oględzin kółek jezdnych, skontrolować ich zamocowanie i toczenie   
- sprawdzić stan przegubów zespołu krzyŜakowego (model 266) 
- prawidłowość gwintów na śrubach blokujących 
- stan tapicerki siedziska i podpórek barkowych 
 
UWAGA: 

• Wszelkich napraw oraz montaŜu moŜna dokonywać jedynie na bazie 
oryginalnych części pochodzących od naszych dystrybutorów. 

• W przypadku stosowania elementów nieoryginalnych producent nie bierze na 
siebie Ŝadnej odpowiedzialności.  

 
 
6. Czyszczenie i pielęgnacja 
 
Tapicerka  
- zaleca się mycie miękką ściereczką lub gąbką nawilŜoną ciepłą wodą, przy mocnym 

zabrudzeniu czyścić ręcznie z zastosowaniem łagodnych środków piorących, 
- nie wolno czyścić tapicerki bardzo mocnymi środkami np. rozpuszczalnikiem czy 
środkami Ŝrącymi ; niewskazane jest teŜ uŜywanie twardych szczotek, 

- za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących nie 
ponosimy odpowiedzialności, 

- nie naleŜy dopuścić do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia, 
 
 Elementy z tworzywa sztucznego 

Detale takie czyścić naleŜy ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków po 
uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. 
 
 Powłoki zewnętrzne  

Zastosowana warstwa lakieru ma duŜe znaczenie estetyczne i chroni detale przed 
korozją. Powłoki lakiernicze nie stawiają szczególnych wymogów przy czyszczeniu (zwykłe 
wytarcie wilgotną czy suchą szmatką jest wystarczające). W razie uszkodzeń mechanicznych 
moŜe nastąpić zerwanie powłoki lakierowanej. Wskazane jest wówczas uzupełnienie ubytku. 
Miejsca lakierowane naraŜone na tarcie dobrze jest posmarować cienką warstwą wazeliny 
technicznej. 
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Detale chromowane najlepiej czyścić suchą szmatką, a w przypadku przetarcia takiej 
powłoki zregenerować ją odpowiednim środkiem chromo-podobnym. 
 

 Dezynfekcja 
Dezynfekcji dokonywać moŜna ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego 

celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. Pamiętać naleŜy, Ŝe 
mogą one przenikać do wnętrza obić tapicerskich.  
UWAGA: 

• w trakcie zabiegu uŜywać naleŜy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z 
zaleceniami  producenta takiego środka, 

• wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie 
obciąŜają producenta wyrobu dezynfekowanego. 

 

 7. Warunki gwarancji 
 
Vermeiren Polska  bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału 

czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty sprzedaŜy. 
 
Okres gwarancji dla kaŜdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej. 
Warunki gwarancji b ędą dochowane o ile nasze produkty uŜywane będą zgodnie z 

opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
 
Gwarancji nie podlegają: 
- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia, 
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez uŜytkownika, 
- elementy ulegające naturalnemu zuŜyciu i ścieraniu, 
- szkody spowodowane wyrobem przez jego uŜytkownika, 
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki, 
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych. 
 

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów 
sprzedaŜy u naszych dystrybutorów.       

 
 
 

8. Producent 
 

VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Faks 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 


