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I. WSTĘP 
 

Firma TIMAGO International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa oferuje 
użytkownikom produkty najwyższej jakości.  
Podpórka czterokołowa TGR RS 880 wykonana jest ze stali, pokryta odporną na rdzę farbą 
emaliową oraz części i akcesoriów wykonanych z aluminium/stali, tworzywa sztucznego, 
gumy. Siedzisko wykonane jest z tworzywa sztucznego. Na wyposażeniu jest koszyk z 
rączką do przewożenia bagażu o maks. udźwigu 12kg oraz tacka. Koła typu pełnego 
(lane), przednie skrętne, tylne stałe. Rączki polipropylenowe. Hamulce ręczne posiadają 
system blokowania podczas postoju.   
 
II. ZASTOSOWANIE 
 

Podpórki to sprzęt pomocniczy do osobistej mobilności, ułatwiający pionizację, poruszanie 
się z ich pomocą, przewożenie bagażu podręcznego. Wskazane dla osób z trudnościami w 
samodzielnym poruszaniu się.  
 
III. SYMBOLE GRAFICZNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTU 
MEDYCZNEGO (użyte w instrukcji obsługi oraz na etykietach) 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera ważne informacje. Przeczytaj ją całą. 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, należy dokładnie zaznajomić się z jej treścią. 
W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, Twoim terapeutą lub inną 
osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje medyczne, w celu ustalenia czy wydany 
produkt medyczny spełnia Twoje potrzeby. 
 
 

 

NIE WOLNO 
NIE NALEŻY 
NIE UŻYWAJ 

 
DATA 
PRODUKCJI 

 

UWAGA 
NALEŻY 
UŻYWAJ 

 
DANE 
WYTWÓRCY 

 
 

Znak ten stanowi deklaracj ę Wytwórcy, i ż wyrób 
ten spełnia wymagania zasadnicze dotycz ące 
bezpiecze ństwa, zawarte w odno śnych 
uregulowaniach Dyrektyw Unii Europejskiej 

 

Wytwórca:  Timago International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
  ul. Karpacka 24/11 Bielsko-Biała, 43-316 

tel.: +48 33 499 50 00  fax.: +48 33 499 50 11 

www.timago.com      info@timago.com  
 

 
 



Wytwórca:  Timago International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
  ul. Karpacka 24/11 Bielsko-Biała, 43-316 

tel.: +48 33 499 50 00  fax.: +48 33 499 50 11 

www.timago.com      info@timago.com  
 

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

 TGR RS 881 
Rama stalowa 

Rodzaj powlekania  
emaliowanie 
powlekanie 
proszkowe 

Rama - średnica rurki  2,5cm 
Rurka uchwytów chromowana 
Widelec koła przedniego stalowy, obrotowy 
Szerokość (zewnętrzna) [tolerancja 1cm]* ±55cm 
Szerokość (wewnętrzna) * ±42cm 
Głębokość (zewnętrzna) * ±65cm 
Głębokość (złożonego balkonika) * ±24cm 
Regulacja wysokości  
(wydłużenie/skrócenie rurki uchwytów) 75-98cm 

Wysokość siedziska nad podłożem * ±60cm 
Średnica kółek 20cm 
Koła pełne, lane 
Max obciążenie (kg) 135kg 
Kolor ramy niebieski 
Składanie (przycisk) pojedynczy 

Waga netto (kg) 10kg 

 
 
 
VIII. DANE DOTYCZĄCE GWARANCJI 

 
Do celów zgłoszenia ewentualnej reklamacji, należy bezwzględnie zachować 
paragon, lub inny dowód sprzedaży. 
 
 

Gwarancja: 30 miesięcy od daty zakupu. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. 
 
 
Dane Wytwórcy: 
 

Timago International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/11, 43-316 Bielsko-Biała 
tel.: +48 33 499 50 00  fax.: +48 33 499 50 11 
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IV. CZĘŚCI  SKŁADOWE (wzór):  
 

a Uchwyt 
b  Rączka hamulca z systemem blokady postojowej 
c Tacka a pod nią twarde siedzisko 
d Rurka uchwytów (karbowana lub z otworami)                         
e Prosta lub motylkowa nakrętka  

(regulacji wysokości na rurce uchwytów) 
f Blokada zatrzaskowa (składanie/rozkładanie) 
g Rama stalowa  
h Koszyk z uchwytem 
i  Zawias składanej ramy 
j  Widelec stalowy 
k  Koła pełne (lane) 
m  Płytka hamulcowa 
RH1  Górna regulacja hamulca 
RH2  Dolna regulacja hamulca 
 
 

 

V. MONTAŻ I ZALECENIA OGÓLNE U ŻYTKOWANIA 
 

Produkt po wyjęciu z opakowania foliowego wymaga rozłożenia.  

 

Sprawdź urządzenie pod kątem wystąpienia możliwych uszkodzeń podczas 
transportu. NIE NALEŻY przed pierwszym uruchomieniem, używać 
urządzenia, jeśli wystąpiły widoczne uszkodzenia konstrukcji lub brakuje 
elementów składowych. Jeśli wystąpiły ww. okoliczności, skontaktuj się z 
dostawcą, w celu usunięcia szkód lub wymiany wadliwego produktu na nowy. 
Postępuj zgodnie z warunkami podanymi w gwarancji. 

 

Rozkładanie:  
1. Najpierw włóż rurki uchwytów w ramę (linki hamulców mają być z przodu, patrz zdjęcie 

powyżej), zablokuj położenie rurek uchwytów. Rurki uchwytów powinny być ustawione 
tak, aby oś uchwytów była ustawiona równolegle do tylnych kół.  

2. Następnie trzymając lewą ręką górną rurkę poprzeczną (na niej wisi koszyk), rozsuń 
prawą ręką ramę, do której mocuje się tylne koła, popychając w dół dolną rurkę 
poprzeczną (na zdjęciu za koszykiem), aż do momentu całkowitego rozłożenia.  
Przy całkowitym rozłożeniu podpórki słychać „trzask” blokady zatrzaskowej (f). 

Składanie:  
1. Włączyć system postojowy hamulca ręcznego (energicznie wcisnąć rączkę hamulca 

ręcznego w dół), następnie wcisnąć blokadę zatrzaskową (f) przesuwając ją w prawo 
kciukiem, przy pierwszym składaniu można lekko unieść zawias do góry (i).  
UWAGA na palce – istnieje ryzyko przytrzaśnięcia. 

 

UWAGA:  przed rozpoczęciem użytkowania należy dopasować wysokość    
podpórki do wzrostu użytkownika za pomocą regulacji wysokości rurek 
uchwytów (d). Odkręcić nakrętkę (e), wyciągnąć rurkę na żądaną wysokość, 
dokręcić nakrętkę. Regulacja taka sama na obydwu rurkach. Kółka powinny 
mieć zawsze pewny, stabilny kontakt z powierzchnią. 
 

NIE NALEŻY używać podpórki do przewozu użytkownika, przewozu 
użytkownika siedzącego na podpórce podczas jazdy samochodem (użytkownik 
podpórki ma siedzieć na fotelu samochodowym). Niewłaściwe użycie  
urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała pacjenta lub 
uszkodzeń konstrukcji podpórki lub jej elementów składowych. 
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ZALECENIA OGÓLNE:   
 

1. Wysoko ść podpórki  należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się 
na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami  
w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się 
na balkoniku całym ciężarem ciała (to przeszkadza w poruszaniu się). 

2. Technika poruszania si ę: podpórka porusza się na kółkach. Do zatrzymania używaj 
hamulca ręcznego (pociągnij uchwyt hamulca do góry, w kierunku uchwytu, 
przytrzymaj). Zwolnienie hamulca odbywa się poprzez ponowne pociągnięcie uchwytu 
hamulca do góry. 

3. Siadanie i wstawanie z pomoc ą urządzenia odbywa się tak jak z krzesła  
z podłokietnikami. Potrzebujesz pomocy? poproś o nią. Generalnie aby usiąść lub 
wstać z siedziska należy najpierw bezwzględnie uruchomić system postojowy. Siedząc 
nie należy wychylać się do tyłu (ryzyko przeważenia i poważnego wypadku). 

4. W domu dla własnego bezpiecze ństwa  postaraj się usunąć możliwe przeszkody: 
zbyt wysokie dywany, wystające progi, wyłóż matami anty-poślizgowymi śliskie podłogi 
w łazience i kuchni – generalnie unikaj mokrych powierzchni/podłóg, poruszaj się przy 
zapalonym świetle. 

5. Chodź w wygodnym, płaskim obuwiu. 
6. Na zewnątrz  uważaj podczas poruszania się po chwiejnych oraz śliskich 

powierzchniach, przykładowo idąc po nierównym chodniku, po lodzie, przy 
pokonywaniu krawężników, nierówności terenu. 

7. Podczas schodzenia z pochyło ści , pokonywaniu krawężników lub innych przeszkód 
niemożliwych do ominięcia, NIE NALEŻY używać podpórki idąc do tyłu - gdyż grozi to 
ryzykiem poważnego upadku lub doznania urazów. 

 
VI. INFORMACJE OSTRZEGAWCZE I INSTRUKCJE DOTYCZ ĄCE EKSPLOATACJI 
PRODUKTU 
 

NIE NALEŻY korzystać z urządzenia medycznego, przed zapoznaniem się z 
informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie może 
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, lub uszkodzenia urządzenia. 

 
NIE WOLNO siadać na siedzisku podpórki, jeśli wcześniej nie włączyłeś 
systemu blokowania postojowego (dolne ustawienie rączki hamulca ręcznego). 
 

 
 

NIE WOLNO przekraczać maksymalnych, dopuszczalnych obciążeń wagą 
pacjenta oraz ładownością koszyka (patrz dalej). W przeciwnym razie może 
dojść do poważnych obrażeń ciała, lub uszkodzeń urządzenia. Dla podpórki 
wartość maks. obciążenia wynosi 115kg . (w tym ładowność koszyka 12kg) 
 
 

NIE WOLNO, jeśli nie ma tego wyraźnie zapisanego w instrukcji, przytwierdzać 
lub przywieszać przedmiotów na rączce (koszyk tylko wtedy, kiedy konfiguracja 
na to zezwala). W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała  
(w wyniku upadku), lub uszkodzeń urządzenia. 
 
UŻYWAJ  tylko wyposażenia dodatkowego lub oryginalnych części zamiennych 
pochodzące od Wytwórcy. W przypadku braku ich dostępności, użycie 
zamienników pochodzących od innych Producentów, skonsultuj z Wytwórcą. 
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Regulacja hamulców: 
Hamulce służą do blokowania kół tylnych. Pierwotnie są wyregulowane. Dla własnego 
bezpieczeństwa, przed pierwszym użyciem sprawdź ich stan. Po złożeniu urządzenia 
pociągnij obydwa uchwyty hamulcowe do góry i sprawdź czy obydwa hamują w takim 
samym stopniu. Jeśli tak, rozpocznij użytkowanie podpórki. 
Samodzielna regulacja hamulców (dokonuj co najmniej raz na kwartał): 
RH1 (górna regulacja hamulca):  Odkręć uchwyt linki, podciągnij linkę na żądaną 
odległość i zablokuj nakrętką kontrującą (patrz zdjęcie po lewej) – tak jak w hamulcu 
rowerowym. Po dokonaniu regulacji, różnica pomiędzy położeniem rączki hamulca w 
zahamowaniu a maks. położeniem dolnym tj. zablokowaniu postojowym, powinna wynosić 
około 1,5cm (patrz zdjęcie po prawej). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RH2 (dolna regulacja hamulca):  Kluczem płaskim poluzuj śrubę mocującą ↑. Po 
poluzowaniu śruby - przytrzymując hamulec, pociągnij czarną linkę hamulca tak, aby 
wyregulować naprężenie linki. Dokręć śrubę mocującą. Sprawdź działanie hamulca - jeśli 
zaistnieje konieczność korekty, powtórz czynność, tak aby finalnie dokonać żądanych 
ustawień. Nie potrafisz?  
Skontaktuj się z serwisem Timago. 
 
 
 
 
 
 
 

VII. KONSERWACJA I ZALECENIA KONTROLNE 
 

Czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących np. mydła lub 
delikatnych detergentów posiadających atest PZH, wycierać do sucha.  

 

NIE UŻYWAĆ do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, 
wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, 
widocznymi ubytkami - utratą praw gwarancyjnych). 

 

Do konserwacji śrub (jeśli tego wymagają podczas okresowych przeglądów technicznych) 
można stosować smary silikonowe.  
 

Zalecana kontrola (do wykonania we własnym zakresie) - co najmniej raz na 3 miesiące. 
 

Zakres kontroli do wykonania we własnym zakresie: sprawdzenie dokręcenia śrub, 
sprawdzenie stanu elementów mocujących, sprawdzenie rurek ramy pod kątem pęknięć, 
sprawdzenie działania hamulców, ciągłości linek hamulcowych (brak strzępień, pęknięć), 
stanu kół, płynności działania mechanizmu blokady składania. 
 

W przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych, należy zaprzestać użytkowania produktu 
oraz postępować zgodnie z zaleceniami wymienionymi w karcie gwarancyjnej. 

 

 


