
 

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

CHODZIK TRZYKOŁOWY BARCELONA 611 

 

Nr katalogowy: RF-611    

Max. bezpieczne obciążenie: 110 kg   

Regulacja wysokości uchwytów: 82 – 97 cm 

Szerokość po rozłożeniu: 60 cm 

Szerokość po złożeniu: 25 cm 

Całkowita długość: 62 cm 

Średnica koła: 20 cm 

Grubość opony koła: 5 cm 

Średnica rurki ramy:  2,2 cm 

Grubość rurki ramy: 1,1 mm 

Waga: 7,4 kg 

 UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z 

poniższymi instrukcjami. 

 

PRZEZNACZENIE 

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. 

Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej. 

2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika. 

3. Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika. 

4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń 

takich jak: nierówne lub miękkie nawierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp. 

5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie 

przystosowanie chodzika, w wyniku czego powstaje ryzyko upadku. 

6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych 

elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika. 

7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach. 

8. Nie przechować chodzika w temperaturze poniżej 0°C. 

9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych. 

10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia! 

11. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony! 

12. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu. 

13. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i 

niebezpieczne. Przed użyciem upewnij się, że chodzik jest zablokowany w pozycji otwartej. Nie używaj na schodach lub 

schodach ruchomych, a także na stronnych powierzchniach.  

14. Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. 

15. Sprawdź, czy wszystkie koła są w dobrym stanie. 

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

 UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, 

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. 

 UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko 

zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje chodzik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTY CHODZIKA I MONTAŻ 

 

 

1. Elementy chodzika są przedstawione na rys. nr 1.  

2. Rozłóż ramę chodzika i sprawdź czy poprzeczka stabilizująca 

jest zablokowana (rys. 2).  

3. Odkręć śrubę motylkową znajdującą się na ramie uchwytu (rys. 

3) i wyjmij śrubę mocującą (rys. 4), ustaw uchwyt na 

odpowiedniej wysokości.  

4. Zamontuj na ramie torbę za pomocą zatrzasków (rys. 5).  

5. Zamontuj kosz na hakach (rys. 6).  

6. Naciśnij hamulec. Koła powinny się zablokować (rys. 7).  

 

 UWAGA! Mechanizm hamulcowy koła tylnego musi być 

skierowany w stronę użytkownika (na zewnętrznej stronie koła).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys. 2 rys. 3 rys. 4 

  

 

rys. 5 rys. 6 rys. 7 

   

 

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA 

 

Aby rozłożyć: 

1. Ciągnij uchwyty na zewnątrz.  

2. Zablokuj poprzeczkę stabilizującą.  

3. Zamontuj torbę i koszyk na ramie.  

Aby złożyć: 

1. Wyjmij torbę i koszyk z ramy.  

2. Odblokuj poprzeczkę stabilizującą.  

3. Ciągnij uchwyty do wewnątrz.  

 

HAMULCE 

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez dociśnięcie uchwytu hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się 

niezależnie.  

2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec 

należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry. 

UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane. 

 

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI 

1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.  

2. Wykręć śrubę motylkową na ramie po prawej i po lewej stronie, a następnie wyjmij śruby mocujące.  

3. Ustaw wysokość rurki na odpowiedniej wysokości.  

4. Włóż śruby mocujące i wkręć śruby motylkowe.  

 

rys. 1 

 



 

TORBA I KOSZYK 

1. Torba i koszyk są zamontowane na wspornikach znajdujących się na ramie chodzika.  

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

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

• na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania; 

• przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek; 

• przewody hamulców nie są postrzępione; 

• hamulce są prawidłowo wyregulowane; 

• żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.  

 UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części.  

 

1. Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką 

szmatką. 

 UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających. 

 

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Rama stal 

Koła PVC+PP 

Uchwyty PE 

Koszyk Stal + PE 

Przedni widelec Stal 

Torba na zakupy PVC 

Hamulec PP + aluminium + stal 

 

WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 

Wytwórca 

 

Oznakowanie CE 

 
Numer referencyjny 

 

Data produkcji 

 

Zajrzyj do instrukcji używania 

 

Ostrzeżenie 

 

Numer serii 

 

Góra, nie przewracać 

 

Przechowywać w suchym miejscu 

 

Delikatne, obchodzić się ostrożnie 

 

 

 

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          Wer. 1.1 

 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl    Wydano: 07/2020 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA GWARANCYJNA 

CHODZIK TRZYKOŁOWY BARCELONA 611 

 

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. Chodzik jest objęty 12 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, że 

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. 

     

 

NOTATKI 

 


