
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Wyprodukowane przez HERDEGEN, Francja  
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem: 

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno 

 (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01 

Wózek transportowy IDEAL 

Nr kat. 700 002 
 
Proszę nie używać tego sprzętu przed zapoznaniem się i zrozumieniem niniejszej instrukcji. Jeżeli nie 
możesz zrozumieć niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lekarzem przed przystąpieniem do 
używania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze przed 
rozpoczęciem używania sprawdź urządzenie. 
Wózek transportowy IDEAL służy do doraźnego transportu pacjenta. W wyposażeniu wygodna torba, do 
łatwego transportowania wózka po jego złożeniu. Z tyłu oparcia znajduje się mała kieszeń na podręczne 
rzeczy użytkownika. Konstrukcja aluminiowa. 
 
 
 
 
OPIS OGÓLNY: 
A – koła przednie skrętne 
B – stały podnóżek 
C – przednia rura ramy 
D – siedzisko 
E – miękkie, uchylne podłokietniki 
F – uchwyt 
G – hamulec 
H – oparcie 
I – regulowany pas bezpieczeństwa 
J – koła tylne z hamulcami 
 
 
 

MONTAŻ WÓZKA: 
Po rozpakowaniu wózka z torby, należy odpiąć czarna taśmę na zatrzask 
zabezpieczającą wózek przed samoczynnym rozkładaniem się.  Następnie 
ustawić wózek na kołach, w tym celu należy podnieść oparcie w górę i 
pociągnąć delikatnie za przednia ramę siedziska. Pomiędzy konstrukcją 
krzyżakową pod siedziskiem, jest poprzeczka bezpieczeństwa, która należy 
zablokować podciągając ją w górę. Zabezpiecza ona wózek przed 
samoczynnym złożeniem się siedziska. Oparcie ma dwa zabezpieczenia – 
pierwsze, to dwa klipsy z tyłu siedziska, które „wskakują” w ramę oparcia. 
Drugie, to łączniki bezpieczeństwa, które w trakcie użytkowania muszą być 
zablokowane jak na rysunku 1.  Po takim zmontowaniu wózek jest gotowy 
do użycia. Po złożeniu wózka, należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia i  
mocowania. Do wózka są dołączone niezbędne narzędzia. Jeżeli pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości podczas użytkowania podpórki, skontaktować 
się z punktem sprzedaży.   
             rys. 1  - łącznik bezpieczeństwa 
 
W celu złożenia, należy wykonać wszystkie wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. (aby 
odblokować dwa przyciski przy siedzisku zabezpieczające oparcie, należy użyć wąskiej taśmy z tyłu 
siedziska – po delikatnym pociągnięciu jej zatrzaski odblokują oparcie) 
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UWAGI: 
 
 
1. Używać wózka transportowego IDEAL tylko na płaskim, twardym podłożu;  

Nie używać na schodach! Nie podnosić wózka z osoba transportowaną! 
2. Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni; 
3. Wózek transportowy IDEAL nie mogą być narażony na długotrwałe działanie ekstremalnych 

warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych). 
4. Przechowywać w suchym miejscu, nie używać podczas opadów deszczu czy śniegu.  
5. Nie wolno stawać na podnóżku. 
6. Należy unikać gwałtownych ruchów podczas transportowania. 
7. Nie należy transportować osoby siedzącej na wózku np. w karetce czy innym pojeździe. 
8. Okresowo sprawdzać stan techniczny wózka. Nie używać wózka w przypadku wykrycia jakichkolwiek 

uszkodzeń. 
9. Wózek należy czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających 

atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor. 
10. Używać smarów silikonowych do konserwacji śrub oraz mechanizmów, aby zapobiec ewentualnej 

korozji 
 

 

 

 

DANE TECHNICZNE: 
 

 

wysokość od podłoża do uchwytów:  88 cm 
całkowita głębokość:    86 cm 
całkowita szerokość:    45 cm 
szerokość między podłokietnikami:  37 cm 
szerokość siedziska:    30 cm 
głębokość siedziska    33 cm 
wysokość oparcia:    39 cm 
wysokość siedziska od podłoża:  43 cm 
wymiary podnóżka:    21 cm x 10 cm 
waga wózka:     7 kg 
max obciążeni:    100 kg 
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