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1. Skrótowy opis Innowacji Torba Borba i przeznaczenie wózka

Wózek zakupowy Torba Borba jest częścią Innowacji Torba Borba zrealizowanej przez projektantki 
Ewę Hiller i Magdalenę Katana w ramach konkursu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia organizo-
wanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. 

Torba Borba wyposażona jest w system zmiany wysokości toreb, co minimalizuje potrzebę schy-
lania się. Posiada również system wspomagający wchodzenie z wózkiem po schodach, co 
pozwala na pozostanie w miejscu zamieszkania, nawet gdy budynek nie posiada windy. Torba 
Borba to nie tylko wózek zakupowy jakiego jeszcze nie było, ale i przedmiot współdzielony, wokół 
którego tworzy się społeczność seniorów. Torba zakupowa, której innowacyjne modyfikacje 
ułatwiają czynności zakupowe, wydłuża czas samodzielności seniora. Wychodzenie na zakupy jest 
ważne dla zdrowia często jest jedynym pretekstem do wyjścia z domu i kontaktu z drugim człowie-
kiem. Współdzielenie wózka przez grupę seniorów powoduje, że nawiązują się lub zacieśniają 
relacje, użytkownicy też chętnie pomagają sobie nawzajem. 



Udźwig: maks. 20 kg
Wózek przeznaczony jest do transportowania zakupów spożywczych o wadze nie większej niż 20 
kg.

Pojemność: 40 l

Dwa boksy o wymiarach: 23x27x33 cm (górny) oraz 23x25x30 cm (dolny), o łącznej pojemności 40 l, 
odpowiadają standardom transportowych wózków zakupowych.

a. Zmiana wysokości boksów.

Wózek posiada system zmiany wysokości boksów. Podno-
śnik pneumatyczny wypycha dolny boks do przodu. Mecha-
nizm połączony jest z przednią nóżką, która wysuwa się 
wraz z podnoszącym się boksem. Zapewnia to stabilność 
wózka.

Rozkładanie boksów do pozycji poziomej
Forma poziomego rozłożenia boksów przeznaczona jest do użytku 
podczas zakupów w markecie, eliminuje potrzebę korzystania z wózka 
marketowego. Umożliwia także wygodne wkładanie oraz wyjmowanie 
zakupów.
1. Stań obok wózka.
2. Złap za krawędź dolnego boksu i pociągnij ją lekko do góry. 
3. Boks powinien samoczynnie unieść się na wysokość górnego boksu.

Składanie boksów do pozycji pionowej
Podczas transportu boksy powinny być ułożone względem siebie 
pionowo. Taki układ zapewnia stabilność oraz sprawia, że wózek 
zajmuje mniej miejsca.
1. Stań obok wózka.
2. Trzymając wózek, tak by nie odjęchał naciśnij  krawędź zewnętrzne-
go boksu, tak jakbyś chciał/a go  wepchnąć do dolnej pozycji. 
3. Popchnięty boks powinien samoczynnie wrócić do dolnej pozycji.

2. Parametry i budowa wózka



b. System wspomagający wchodzenie z torbą po schodach

Torba posiada napędzany elektrycznie system trzech kółek. W skład 
systemu wchodzą m.in. akumulator oraz silnik. 

Napęd przeznaczony jest tylko do użytku podczas wchodzenia po 
schodach. Nie działa podczas schodzenia i nie zaleca się używania go w 
czasie chodzenia.

Używanie napędu podczas wchodzenia po schodach:
1. Stań na przeciwko schodów trzymając Torbę za sobą za rączkę, drugą 
ręką trzymaj się poręczy.
2. Upewnij się, że torby są prawidłowo złożone do pozycji pionowej.
3. Sprawdź czy napęd jest włączony - zielone światełko na pudełku po 
lewej stronie torby.
4. Ustaw prędkość odpowiadającą Twoim potrzebom (pokrętło na 
pudełku). 
5. Wchodząc po schodach używaj napędu naciskając na guzik znajdują-
cy się na rączce Torby.
6. Po zakończeniu wchodzenia możesz wyłączyć napęd (pudełko po 
lewej stronie torby) naciskając guzik, lampa przestanie się świecić. Nie 
musisz tego robić, może to jednak pomóc rzadziej ładować wózek.

3. Pierwsze użycie.

Przed rozłożeniem użytkowania sprawdź, najlepiej senior z animato-
rem wspólnie, stan techniczny torby, np.rurek (czy nie mają pęknięć), 
nasadek, kółek, uchwytów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zgłoś 
to niezwłocznie Użyczającemu.

NIE WOLNO zawieszać, ani przytwierdzać przedmiotów (np. torby, 
plecaka) do konstrukcji wózka. Niezastosowanie się do tego zalecenia 
może skutkować zaburzeniem stabilności i działania wózka. Użyczający 
nie odpowiada za szkody, które wynikną z nieprzestrzegania ww. 
obostrzenia.

UWAGA: Torba dostarczana jest w wysokości ustawionej przez 
poprzedniego użytkownika, dlatego należy dokonać regulacji wysoko-
ści rączki według własnych preferencji.



4. Regulacja wysokości.

Wózek posiada regulację wysokości rączki. Skala regulacji została dobrana przez projektantki na 
podstawie danych ergonomicznych.
Regulacji można dokonywać niezależnie od załadowania wózka. Zaleca się dostosować wysokość 
na początku użytkowania wózka i nie zmieniać jej zbyt często. Do zmiany regulacji mogą być 
potrzebne dwie osoby.

1. Jeżeli zmiany wysokości dokonują 
dwie osoby: niech jedna osoba stanie 
naprzeciwko wózka od strony rączki, 
a druga z jego boku. W przypadku 
samodzielnej regulacji należy stanąć 
z tyłu torby.
2. Odblokuj klips znajdujący się na 
łączeniu rury-rączki i rury-głównej 
konstrukcji poprzez naciśnięcie klip-
sów (pierwsza osoba).
3. Dostosuj wysokość rączki (druga 
osoba).
4. Zablokuj ponownie klipsy (pierw-
sza osoba). Klips musi ‘wskoczyć’ na 
miejsce.
5. Upewnij się, że klipsy zostały 
prawidłowo zablokowane.

5. Wyjmowanie boksów

Boksy (inaczej torby) w wózku wykonane są z dobrej jakości wodoodpornego materiału. Zarówno 
boksy, jak i materiał wokół konstrukcji, mocuje się przy pomocy rzepów zaczepianych do konstruk-
cji. Łatwość instalacji materiałowych boksów ma na celu ułatwienie utrzymania ich w czystości. 
Można je prać.
Boksy mocuje się do przeznaczonej na nie ramki na materiał zaczepionej na stałe do konstrukcji 
wózka. Ramki okala się od zewnątrz i mocuje przy pomocy rzepa w środku.
Materiał wokół Torby od tyłu, zaczepia się u góry do ramki górnego boksu, a u dołu do przeznaczo-
nej do tego rurki (patrz obrazek poniżej). Materiał ten posiada kieszonkę na podręczne przedmioty. 



6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

1. Elementy z tworzywa oraz rurki czyść miękką gąbką, zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. 
Po czyszczeniu przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha. 
2. NIE STOSUJ do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalni-
ków, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium. 
3. Na bieżąco usuwaj zanieczyszczenia w postaci włosów i nici z ruchomych elementów wózka 
(koła).
4. Przechowuj wózek w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wol-
nych od oparów chemicznych i z dala od sztucznych źródeł ciepła (np. kaloryfer, grzejnik, piec). 
5. Przechowywanie wózka w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, 
pralnia, piwnica lub na wolnym powietrzu) oraz brak higieny, zwłaszcza przy dłuższym przechowy-
waniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych wózka.
6.NAJWAŻNIEJSZE! Pamiętaj,że współdzielisz wózek. Po użytkowaniu upewnij się,że oddajesz go 
w godnym stanie kolejnemu użytkownikowi.

Projektantki Innowacji Torba Borba, organizator konkursu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia, ani 
placówka użyczająca wózek nie biorą za niego odpowiedzialności. Wypożyczanie i współdzielenie 
wózka w okresie do końca lipca 2018 r. jest etapem testowania.

Wytwórca nie odpowiada za uszkodzenia ciała i/lub wyrobu w następujących przypadkach:
nieprawidłowego zablokowania ruchomych części (rączka, zmieniająca wysokość torba)i akceso-
riów przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie;
samodzielnej modyfikacji części dokonanej przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie;
użycia nieoryginalnych części i akcesoriów, dostępnych u wytwórcy
wypadków spowodowanych używaniem uszkodzonego, zużytego, lub niezgodnie z zaleceniem 
wytwórcy przechowywanego sprzętu - użycia sprzętu niezgodne z przeznaczeniem określonym w 
niniejszej instrukcji obsługi.

7. Wyłączenie z odpowiedzialności

Wszelkie usterki zgłaszać Użyczającemu.

7. Serwis


