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Sedadlo Pal Classroom bolo navrhnuté pre deti s 
miernymi až stredne ťažkými potrebami. Pomáha 
zlepšiť držanie tela a pozornosť. Táto užívateľská 
príručka vysvetľuje, ako nastaviť sedadlo a upevniť 
naň akékoľvek príslušenstvo.
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Sedadlo Leckey Pal bolo navrhnuté na používanie v škôlke alebo v triede pre deti vo veku 
1-8 rokov s miernymi až stredne ťažkými posturálnymi potrebami.  Je navrhnuté tak, aby poskytovalo lepšiu stabilitu,ktorá 
pomáha znižovať únavu a umožňuje dieťaťu dlhšie sa sústrediť.  Dodáva sa v troch veľkostiach, pričom veľkosť 1 má 
maximálnu hmotnosť používateľa 30 kg, veľkosť 2: 35 kg a veľkosť 3: 40 kg. 

Spoločnosť James Leckey Design Ltd. ako výrobca s výhradnou zodpovednosťou vyhlasuje, že Pal 
Sedadlo v učebni je v súlade s požiadavkami smerníc 93/42/EHS a EN12182 
Technické pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.

Záruka platí len vtedy, ak sa výrobok používa v súlade s uvedenými podmienkami a na určené účely, pri dodržaní všetkých 
odporúčaní výrobcu (pozri tiež Všeobecné podmienky predaja, dodávky a platby). Na všetky výrobky Leckey sa poskytuje 
trojročná záruka a komponenty vyrobené spoločnosťou Leckey.
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4.0 Záznam produktu  
 

 (Rodičia, učitelia, opatrovatelia)

 

 

6.0 Bezpečnostné pokyny
8.0 Čistenie a údržba
9.0 Denná kontrola produktu

5.0 Školenie o produkte

Vás  produkt  Leckey  je klasifikovaný  ako  zdravotnícka  pomôcka  triedy  1 a ako  taký  by mali  byť  predpísané  záznamy  o 
produkte, ktoré obsahujú informácie o nastavení produktu, opätovné kontroly a ročné kontroly.

Váš výrobok Leckey je predpísaná zdravotnícka pomôcka triedy 1, a preto spoločnosť Leckey odporúča aby rodičia, učitelia 
a opatrovníci, ktorí používajú zariadenie, boli informovaní o nasledujúcich skutočnostiach časti tejto používateľskej príručky:

Leckey odporúča, aby sa viedla písomná evidencia všetkých osôb, ktoré boli vyškolené v správnom používaní tohto 
výrobku.
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6.0 Bezpečnostné pokeny 

1. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte návod na použitie. 

2. Používatelia by nemali zostať bez dozoru počas 
používania zariadenia Leckey.

 

8. Nikdy nenechávajte výrobok na šikmom povrchu, 
  

 

 

 

 

 

3. Používajte len komponenty 
schválené spoločnosťou Leckey . Nikdy neupravujte 
výrobok žiadnym spôsobom. Nedodržanie pokynov môže 
spôsobiť používateľa alebo opatrovateľa 
a spôsobiť neplatnosť záruky na výrobok. 

s vašim produktom

vystavenie rizika 

4. V prípade akýchkoľvek pochybností o ďalšom 
bezpečnom používaní vášho výrobku alebo ak by došlo k 
poruche niektorej časti, prosím prestaňte výrobok používať 
a kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom alebo 
miestneho predajcu čo najskôr. 

5. Vykonajte všetky úpravy polohy a zabezpečte, aby boli 
bezpečne upevnené, pred tým než umiestnite používateľa na 
stoličku.

6. Pripojenie niektorých doplnkov môže vyžadovať použitie 
nástrojov, ktoré sú dodávané s príslušným príslušenstvom. 
Všetky nástroje uchovávajte mimo dosahu detí.

7. Keď je výrobok v stacionárnom stave, uistite sa, že všetky 
kolieska boli zablokované a smerovali od základne pretože 
sa tým zlepší stabilita výrobku.

väčší 
ako 5 stupňov.

9. Výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu predstavovať 
nebezpečenstvo udusenia pre malé deti. Vždy skontrolujte, 
či sú uzamykacie gombíky a skrutky v dosahu dieťaťa, sú 
vždy dotiahnuté a zabezpečené. v každom okamihu.

10. Výrobky Leckey spĺňajú požiadavky požiarnej 
bezpečnosti v súlade s normou EN 12182. Avšak výrobok 
obsahuje drevené a plastové komponenty, a preto by sa mal 
uchovávať mimo dosahu od všetkých priamych zdrojov tepla 
vrátane otvorených ohňa, cigariet, elektrických a plynových 
ohrievačov.

11. Neumiestňujte horúce predmety s teplotou vyššou ako 
40 stupňov Celzia na podnos. Maximálne zaťaženie 
zásobníka veľkosti 1 a veľkosti 2 je 5 kg; na veľkosti 3 je 8 
kg.

12. Výrobok pravidelne čistite. Nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky. Vykonávajte kontroly údržby 
pravidelne, aby ste sa uistili, že váš výrobok je v v 
dobrom prevádzkovom stave.

13. Výrobok je určený na použitie v interiéri a keď sa 
nepoužíva, mal by sa skladovať na suchom mieste, ktoré 
nie je vystavené extrémnym teplotám. Bezpečný rozsah 
prevádzkových teplôt je +5 až +40 stupňov Celzia. 

14. Ak sa používa nášľapná doska na presun do sedadla, 
odporúča sa len vtedy, keď je nášľapná doska na svojom 
najnižšom nastavení, t. j. na úrovni podlahy.                  
Ak nášľapná doska sa používa v akomkoľvek inom
nastavení, odporúčame vykonať posúdenie rizika (a 
prehodnotiť ho ako dieťa rastie) a opatrovateľ drží chrbát 
kým dieťa nastupuje a vystupuje z autosedačky. sedačky. 
Na zabezpečenie dodatočnej stability slúžia protišmykové 
lyže, ktoré sa dajú pripevniť k nohám.

 

15. Ak sa používajú lyže s kolieskami, môže dôjsť, že sa  
dieťa môže zachytiť nohu pod lyže alebo nášľapnú plochu 
(ak je pripevnená) počas samostatného presunu. 
Odporúčame aby sa vykonalo posúdenie rizík (a aby sa 
prehodnotilo podľa rastu dieťa) a opatrovateľ drží zadnú 
časť počas presunu dieťaťa do a z autosedačky sedačky.

16. Ak sa autosedačka používa na tvrdých, klzkých 
povrchoch,môže byť potrebné, aby opatrovateľ 
stabilizoval autosedačku pri transporte dieťaťa.
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7.1 Nastavenie nôh

7.0  Nastavenie sedadla a pripojenie príslušenstva
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7.2 Hĺbka sedu 7.2 Uhol opierky chrbta
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7.3 Odstránenie 2-bodového panvového popruhu 
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7.4 Kolíska a stabilizátor     7.5 Vysoké nožičky 
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7.6 Kolieska na lyžiach
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7.7 Nastavenie opierky rúk 
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7.8 Podstavec
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7.9 Bočné podložky

7.10 Nárazový vankúš
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7.11 Podpera nôh
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7.12 Podnos a podložka pod podnos

MAX

Veľkosť 
1

5kg 5kg 8kg 8kg

    
2

Maximálna Nosnosť

CLICK

Veľkosť Veľkosť   
3

Veľkosť 
4
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7.13 Stolík
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8.0 Čistenie a údržba

9.0 

 
 
 
 

V prípade akýchkoľvek pochybností o ďalšom bezpečnom používaní vášho výrobku Leckey alebo v prípade poruchy niektorej 
časti, prestaňte výrobok používať a kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom alebo miestny predajcu čo najskôr. 

  
 

 
 

Utrite teplou mydlovou vodou a následne opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte silné čistiacich prostriedkov, abrazívnych 
prostriedkov, organických rozpúšťadiel ani tekutín na suché čistenie. Silne usadené znečistenie možno odstrániť drhnutím 
mäkkou kefou.

Ak sa vyžaduje dezinfekcia, použite jemné dezinfekčné obrúsky alebo zmes dezinfekčného roztoku (1 diel bielidla na 10 dielov 
vody) od značiek, ako sú: GERMWARFARE & Choroclean.

Väčšina škvŕn, napr. od jedla a nápojov alebo moču, sa neabsorbuje do vinylu a možno ich zotrieť. bez trvalého poškodenia, ale 
ťažké látky, ako je atrament z guľôčkového pera, by sa mali okamžite vyčistiť, aby sa zabránilo trvalému zafarbeniu.

Pravidelne kontrolujte všetky drevené komponenty, či nie sú praskliny alebo triesky.

Denná kontrola produktu 

Odporúčame vykonávať každodenné vizuálne kontroly zariadenia, aby sa zabezpečilo, že výrobok je bezpečné na používanie. 
Odporúčané denné kontroly sú uvedené nižšie. 

1.   Uistite sa, že sú všetky nastavovacie gombíky na svojom mieste a zaistené. 
2.  Skontrolujte všetky čalúnenia, či nevykazujú známky opotrebovania. 
3.   Skontrolujte, či sa všetky kolieska voľne pohybujú a sú bezpečne zaistené. 
4.  Skontrolujte všetky pásky so suchým zipsom a očistite ich od páperia, aby ste sa uistili, že súčasti sú pevne zaistené. 

V UK a ROI kontaktujte servisné stredisko Leckey na čísle 0800 318265 v Spojenom kráľovstve alebo 1800 626020 v Rumunsku a 
naše oddelenie služieb zákazníkom vám s radosťou pomôže s vašou servisnými požiadavkami. 

Všetky otázky týkajúce sa medzinárodného servisu by mali byť adresované príslušnému distribútorovi spoločnosti Leckey ktorý vám 
rád pomôže. Ďalšie informácie o distribútoroch spoločnosti Leckey nájdete na stránke našu webovú stránku www.leckey.com.
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10.0 

 

Uistite sa, že výrobok bol dôkladne vyčistený v súlade s časťou 8 tejto príručky.

  

 Znovuvydanie produktu Leckey 

Pred opätovným vydaním výrobku odporúčame, aby terapeut, ktorý výrobok predpisuje, vykonal vykonal kontrolu kompatibility 
zariadenia  pre nového  používateľa  a uistil  sa, že výrobok  je opätovne  vydávaný  výrobok  neobsahuje  žiadne  úpravy  alebo 
špeciálne doplnky. 

Pred opätovným vydaním by sa mala vykonať podrobná kontrola výrobku, ako je podrobne uvedené v bode oddiel 9.

Uistite sa, že je s výrobkom dodaná kópia používateľskej príručky. Kópiu si môžete stiahnuť zo stránky našej webovej stránke

www.leckey.com.

Spoločnosť Leckey odporúča, aby sa o všetkých vykonaných kontrolách výrobku viedol písomný záznam počas 
opätovného vydania výrobku. 

V prípade  akýchkoľvek  pochybností  o ďalšom  bezpečnom  používaní  vášho výrobku  Leckey  alebo v prípade  poruchy 
niektorej časti, prestaňte výrobok používať a kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom alebo miestny predajcu čo 
najskôr.
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Produkt kódy - Sedadla

11.0 Technické informácie

Size 1 135-1600-01 135-1600-03
Size 2 135-2600-01 135-2600-03
Size 3 135-3600-01 135-3600-03
Size 4 135-4600-01 135-4600-03

Produkt kódy  - Nastavenia nôh

Size 1 135-1604 135-1610 135-1630
Size 2 135-2604 135-2610 -
Size 3 135-3604 135-3610 -
Size 4 135-4604 135-4610 -

Produkt kódy  - Nastavenie nôh
Green Blue

25mm bočná 
podložka

 Size 1 135-1635-01 135-1635-03
 Size 2 135-2635-01 135-2635-03
 Size 3 & 4 135-3635-01 135-3635-03

50mm bočná 
podložka

 Size 1 135-1654-01 135-1654-03
 Size 2 135-2654-01 135-2654-03
 Size 3 & 4 135-3654-01 135-3654-03

  Size 1 135-1651-01 135-1651-03
 Size 2 135-2651-01 135-2651-03
 Size 3 135-3651-01 135-3651-03
 Size 4 135-4651-01 135-4651-03

Podstavec  Size 1 135-1602-01 135-1602-03
 Size 2,3 & 4 135-3602-01 135-3602-03

2 osobný stôl  Size 1 135-1700-01 135-1700-03
 Size 2 135-2700-01 135-2700-03
 Size 3 135-3700-01 135-3700-03

4 osobný stôl  Size 1 135-1701-01 135-1701-03
 Size 2 135-2701-01 135-2701-03
 Size 3 135-3701-01 135-3701-03

Size 1 135-1620 135-1656 135-1603
Size 2 135-2620 135-2656 135-2603
Size 3 135-3620 135-3656 135-3603
Size 4 135-4620 135-4656 135-4603

Produkt kódy  - Nastavenie nôh

zelená modrá

kolíska/stabilizátor kolieska nôh výška seru

Nárazový 
vankúš

Podnos Podložka pod podnoas Podpera nôh



Leckey 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com

LS237-08




