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1) Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej 
gwarancji na wózek inwalidzki od daty wydania wózka 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 reklam-
owanego 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 zaku-
pu.
5) Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. 
Eksploatacja wyrobu niezgodnie w przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę 
gwarancji. 
6) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu os-
trym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, nacisku 
przekraczającego maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika opisaną w instrukcji obsługi, 
zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną. Gwarancją nie są 
objęte elementy podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, jak np. opony, tkaniny 
miękkie, podłokietniki, łożyska, elementy gumowe i inne. 
7) Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicz-
nego.
8) NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM 
ZAKUPU(PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKU-
PU 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.
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Balkonik może być używany w opcji stałej lub kroczącej. Opcja krocząca oznacza, iż boki balkonika 
przesuwają się w stosunku do siebie nawzajem umożliwiając przestawianie balkonika do przodu przez 
podnoszenie tylko jednego boku. W opcji stałej balkonik staje się sztywny. Można go przemieszczać 
przez podnoszenie całego balkonika i przesunięcie go do przodu.

W celu przestawienia balkon-
ika z opcji kroczącej na opcję 
stałą należy wyjąć klipsy 
znajdujące  się na bokach 
balkonika i zamontować je 
w odpowiednich otworach 
w części przedniej. Balkonik 
w modelach AT02002 oraz 
AT02003 w opcji stałej nie 
może zostać złożony. Aby go 
złożyć należy przestawić go w 
opcję kroczącą.

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy wyregulować 
jego wysokość. W tym celu należy wyjąć klips, wyregulować 
wysokość – jednakową dla wszystkich czterech nóg, a następnie 
wsunąć klips w odpowiedni otwór. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE 
STALOWY BOLEC PRZECHODZI PRZEZ OTWÓR PO OBU 
STRONACH ŚCIANKI. W przeciwnym wypadku wyrób może 
nie być stabilny, a otwór może ulec odkształceniu.

PORUSZANIE SIĘ Z BALKONIKIEM
AT02001 – Balkonik przesuwa się w dowolną stronę poprzez popychanie go. JEŻELI W DANYM 
MOMENCIE UŻYTKOWNIK NIE UŻYWA WYROBU NALEŻY WŁĄCZYĆ HAMULCE.
AT02002 – Balkonik przesuwa się do przodu poprzez uniesienie jego tyłu, popchnięcie i postawienie 
części tylnej na ziemi.
AT02003 - Balkonik przestawia się poprzez uniesienie go i postawienie nieco z przodu, a w opcji 
kroczącej poprzez podniesienie 1 boku balkonika i popchnięcie go do przodu.

KONSERWACJA WYROBU
Wyrób należy okresowo wyczyścić za pomocą wody i środków czystościowych. Wyrób może być pod-
dawany działaniu środków dezynfekujących. 
Nieużywany wyrób powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu. Unikać długotrwałej ek-
spozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO WYROBU
Po wycofaniu z użytkowania wyrób może być traktowany jako odpad komunalny. Zaleca się segregację 
podczas utylizacji po wycofaniu wyrobu z eksploatacji.

Wytwórca:
ANTAR Sp. J. 
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

 
 
Balkonik rozkłada się poprzez złapanie za jego boki i rozchylenie ich. Po rozłożeniu balkonika przycisk 
zatrzasku w górnej, centralnej części balkonika powinien znaleźć się w otworze i zablokować balkonik w 
pozycji rozłożonej. 
 
Aby złożyć balkonik należy wcisnąć przycisk zatrzasku i pociągnąć boki balkonika do środka, a następnie 
złożyć balkonik. 
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Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się 
osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko 
przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowaniem podparcia z obu stron. Maksy-
malna waga użytkownika wynosi 150 kg.

MODELE:
W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 3 wersji balkoników:
AT02001 – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszyst-
kich kierunkach, a w razie potrzeby możliwe jest zablokowanie balkonika przez włączenie hamulców. Model ten 
polecany jest dla osób o dużej mobilności, nie mających problemów z równowagą.
AT02002 – wersja z 2 kołami, krocząca. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.
AT02003 – wersja z 4 stopkami, przestawna, krocząca. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia 
balkonika niezbędne jest podniesienie go całego (gdy jest zablokowany) lub jego boku – gdy balkonik jest w opcji 
przestawnej. Zalecana jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

OSTRZEŻENIA:
1) Nie używać modelu AT02001 w przypadku osób mających zaburzenia równowagi. Może to doprowadzić do 
przewrócenia się użytkownika.
2) Nie wychylać się poza obręb balkonika. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
3) Nie bujać balkonikiem. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
4) Jeżeli balkonik jest czterokołowy (AT02001), jeżeli w danym momencie nie jest użytkowany – należy włączyć 
jego hamulce.
5) Nie stosować, jeżeli waga użytkownika przekracza 150 kg.
6) Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem. Wyrób może się zapalić.
7) Należy upewnić się, że po zamontowaniu stalowy bolec klipsa mocującego stopki lub kółka przechodzi 
przez otwór po obu stronach ścianki. W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec 
odkształceniu. Również bolec zmieniający balkonik z kroczącego w stały powinien przechodzić przez otwór po 
obu stronach ścianki.
8) Nie należy używać balkonika 4-kołowego (AT02001) w opcji kroczącej. Powinien on być zawsze w opcji stałej.
Balkonik rozkłada się poprzez złapanie za jego boki i rozchylenie ich. Po rozłożeniu balkonika przycisk 
zatrzasku w górnej, centralnej części balkonika powinien znaleźć się w otworze i zablokować balkonik 
w pozycji rozłożonej.

Aby złożyć balkonik należy wcisnąć przycisk zatrzasku i pociągnąć boki balkonika do środka, a następnie 
złożyć balkonik.
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PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA: 
 
 
        Zwężony balkonik po złożeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przycisk zatrzasku 
 
 
 
 
 
 
 
 


