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Pokud jste objednali  
volitelné příslušenství, 
bude rovněž vložené 
v balení. Volitelné 
příslušenství zahrnuje:

• Sedlo

• Madla pro oporu při chůzi

• Vedení kotníků pro chůzi

• Opěrka hlavy

•  Připojovací pás pro dospělé 
(patent č. GB2541697)

• Tlačné madlo pro doprovod

• Zvedací popruhy

Vaše nové Leckey 
MyWay je zde!

Rám (včetně 4 koleček)

Nosná (páteřní) 
jednotka

Postroj ve vámi zvolené velikosti
(patent č. GB2542922)

MyWay je mobilní vertikalizační zařízení určené pro podporu 
vzpřímené polohy dětí, které nemohou samostatně stát 
nebo chodit. Rám chodítka na kolečkách umožňuje dětem 
samostatný pohyb pomocí dolních končetin v jejich 
přirozeném prostředí. Tento návod vám ukáže, jak  
můžete snadno a rychle využívat všechny funkce MyWay. 
Bezpečnostní pokyny a pokyny k údržbě výrobku zajistí, že 
výrobek budete moci používat po dlouhou dobu. 

Leckey MyWay se dodává částečně sestavené a  
vaše balení by standardně mělo obsahovat:
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3.0 Varování a výstrahy
3.1 Varování | Nebezpečí převrácení

•   Nikdy nepoužívejte výrobek ve svazích 
se sklonem větším než 5° nebo 
na nerovném nebo hrbolatém terénu.

•   Vždy zajistěte kolečka, než usadíte uživatele 
do výrobku.

•   Když máte nasazený připojovací pás 
pro dospělé, nedělejte rychlé nebo prudké 
pohyby, aby nedošlo k zakopnutí a pádu, 
zatímco jste připojení k rámu.

1.0 Zamýšlené použití
Zamýšlené použití
MyWay je mobilní 
vertikalizační zařízení určené 
pro podporu vzpřímené 
polohy dětí, které nemohou 
samostatně stát nebo 
chodit a umožňuje jim 
pohybovat se v jejich 
přirozeném prostředí. 

Indikace pro použití
Rám MyWay velikosti 1 
je vhodný pro uživatele 
do hmotnosti 25 kg 
a výšky ramen 920 mm. 

Rám velikosti 2 je vhodný 
pro uživatele do hmotnosti 
50 kg a výšky ramen 
1 190 mm. A rám velikosti 
3 je vhodný pro uživatele 
do hmotnosti 80 kg a výšky 
ramen 1 490 mm. Vhodné 
pro:

• Děti, které už používají 
podpůrné chodítko

• Děti s mozkovou obrnou 
úrovně GMFCS III-IV 

• Děti s mozkovou obrnou 
úrovně GMFCS III-V, 
které mají dostatečný 
rozsah pohybu dolních 
končetin, aby mohly 
vykonávat pasivní/aktivní 
chůzi

• Děti s fyzickým 
postižením, které jim 
brání v samostatné 
mobilitě ve vzpřímené 
poloze

2.0 Certifikace
MyWay je klasifikováno 
jako zdravotnické zařízení 
třídy I podle nařízení EU a 
UK. James Leckey Design 
Limited jakožto výrobce 
prohlašuje, že tento 
výrobek vyhovuje nařízení o 
zdravotnických prostředcích 
(2017/745), nařízení UK o 
zdravotnických prostředcích 
2002, směrnici o 
zdravotnických prostředcích 
(93/42 EHS) a normě EN 

12182:2012 pro asistenční 
pomůcky pro osoby se 
sníženou pohyblivostí – 
Všeobecné požadavky a 
testovací metody.

Upozornění pro uživatele 
a/nebo pacienta: Jakákoli 
závažná nehoda, ke 
které dojde v souvislosti 
s tímto zařízením, by se 
měla oznámit výrobci a 
kompetentnímu orgánu 
členského státu, ve kterém 

se uživatel nebo pacient 
nachází.

UPOZORNĚNÍ: 

Všeobecné uživatelské 
informace.  
Následkem nedodržení 
těchto pokynů může dojít 
k fyzickému zranění, 
poškození výrobku nebo 
poškození okolního 
prostředí.
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•   Pokud má uživatel maximální výšku 
pro danou velikost rámu a je schopen 
zvednout rám ze země, hrozí nebezpečí 
převrácení. Vhodnost pro uživatele musí být 
stanovena v rámci posouzení rizik. 

3.2 Varování | Nebezpečí zachycení prstů

•   Ujistěte se, že se uživatel nebo pečovatel 
nedotýká pohyblivého spoje nebo kloubu, 
který není zajištěný.

•   Když je uživatel ve výrobku, pečovatel 
by měl minimalizovat změny nastavení 
výrobku.

•   Dávejte pozor při napínání zvedacích 
popruhů.

3.3 Varování | Bezpečnost uživatele

•   Přesuny uživatele do výrobku a z něj musí 
být prováděny příslušným personálem a 
zařízením.

•   Během přemisťování zajistěte dostatečný 
prostor pro pohyb dítěte a pečovatelů.

•   Ujistěte se, že postroj a ramenní popruhy 
jsou řádně zajištěné.

•   Pokud je uživatel vystaven jakékoliv 
formě nepohodlí, co nejdříve ho bezpečně 
přesuňte z výrobku.

•  Uživatelé nesmí během používání zařízení 
Leckey zůstat bez dozoru.

•  Během používání výrobku a přesunování 
se ujistěte, že jsou popruhy v dostatečné 
vzdálenosti od krku uživatele, aby nehrozilo 
nebezpečí zaškrcení.

3.4 Pozor | Nebezpečí skřípnutí prstu

•  Když je uživatel ve výrobku, pečovatel by se 
měl snažit, aby změny nastavení výrobku 
byly minimální.

•  Při montáži nebo seřizování polohy součástí 
MyWay buďte opatrní, abyste si neskřípli 
prsty při polohování a utahování montážních 
prvků součástí MyWay.

•  Během sestavování a seřizování výrobku 
musí pečovatel dávat pozor, aby nedošlo 
ke skřípnutí prstů v kloubech nebo čepech 
výrobku.

•  Během přemisťování a seřizování musí 
pečovatel dávat pozor, aby nehrozilo 
nebezpečí skřípnutí prstů v přezkách. 

3.5 Pozor | Každodenní kontrola

•  MyWay musí být denně před použitím 
kontrolováno, aby bylo zajištěno, že postroj, 
nosná (páteřní) jednotka, rám a součásti 
příslušenství mohly být bezpečně používány.

3.6 Pozor | Čištění

•   Pravidelně čistěte MyWay, aby nedocházelo 
k hromadění nečistot.  Nahromaděné 
nečistoty mohou způsobit předčasné 
opotřebení látkových součástí a vyvolat 
korozi MyWay. Používejte pouze neabrazivní 
domácí čističe a vlhčené utěrky. NA potahy 
nepoužívejte tekoucí vodu, pokud jsou 
namontované na MyWay. Viz kapitola 13 
návodu k obsluze.

3.7 Pozor | Čištění tlakovým čističem/
hadicemi

•   K čištění výrobku nepoužívejte hadice 
a tlakové čističe. 

3.8 Pozor | Likvidace

•   K likvidaci výrobku použijte místní zařízení 
pro likvidaci odpadu. Rám a všechny 
elektrické součásti musí být zlikvidovány 
samostatně.

3.9 Pozor | Uvedení do provozu

•   Před použitím nechte výrobek 2 hodiny 
aklimatizovat na pokojovou teplotu.
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4.0 Záruční podmínky
Záruka platí pouze pro výrobek používaný podle stanovených podmínek a k určeným účelům, 
byla-li dodržována všechna doporučení výrobce (viz také Všeobecné podmínky pro prodej, 
dodávky a platby). Na postroj MyWay se poskytuje jednoletá záruka. Předpokládaná životnost 
postroje je až tři roky. Předpokládaná životnost se mění v závislosti na četnosti používání, 
počtu praní a nesené hmotnosti. Na všechny nečalouněné součásti MyWay se poskytuje 
záruka tři roky. 

5.0 Záznam o historii výrobku
Váš výrobek Leckey je klasifikován jako lékařské zařízení třídy 1 a smí být předepisován, 
seřizován nebo znovu uváděn do provozu pouze technicky způsobilou osobou, která byla 
vyškolena v používání tohoto výrobku. Společnost Leckey doporučuje, aby byl udržován 
písemný záznam s podrobnými informacemi o všech nastaveních, prohlídkách a ročních 
prohlídkách tohoto výrobku.

7.0  Bezpečnost
8.0  Bezpečnostní opatření a kontraindikace
9.0  Nastavení/funkce hlavního rámu
10.0  Nastavení/funkce postroje
11.0  Nastavení/funkce příslušenství
12.0  Typické pořadí nastavení
13.0  Informace o čištění a péči
14.0  Každodenní prohlídka výrobku
Společnost Leckey doporučuje uchovávat písemný záznam  
o osobách, které byly vyškoleny ve správném používání tohoto výrobku.

6.0 Záznamy školení o výrobku 
(Rodiče, učitelé a pečovatelé)

Váš výrobek Leckey je klasifikován jako lékařské zařízení třídy 1 a společnost Leckey 
doporučuje, aby rodiče, učitelé a pečovatelé používající zařízení byli poučeni o následujících 
částech tohoto návodu k obsluze technicky způsobilou osobou: 
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7.0 Bezpečnost
•  Před použitím si vždy 

důkladně přečtěte  
uživatelské pokyny.

•  Uživatelé nesmí  
během používání  
zařízení Leckey zůstat 
bez dozoru.

•  Používejte pouze součásti 
schválené společností 
Leckey pro váš výrobek. 
Nikdy žádným způsobem 
neupravujte výrobek. 
V případě nedodržení 
pokynů dojde k ohrožení 
uživatele nebo pečovatele 
a zanikne záruka na výrobek.

•  Pokud máte pochybnosti 
o bezpečném používání 
vašeho výrobku nebo pokud 
dojde k závadě jakékoliv 
součásti, přestaňte používat 
výrobek, a co nejdříve 
kontaktujte náš tým péče 
o zákazníka nebo našeho 
místního prodejce.

•  Před umístěním uživatele do  
tohoto produktu proveďte 
všechna relevantní 
nastavení polohy a ujistěte 
se, že jsou bezpečně 
upevněna. 

•  Nikdy nenechávejte výrobek  
na svazích se sklonem 
větším než 5°. Nikdy 
nezapomeňte zajistit 
všechna kolečka. 

•  Výrobek vždy držte za rám 
nebo používejte tlačné 
madlo pro doprovod při 
řízení a manipulaci 
s výrobkem z  

jedné oblasti do druhé.  
Nikdy k tomuto účelu 
nepoužívejte nosnou 
(páteřní) jednotku nebo jiné 
příslušenství. 

•  Výrobek obsahuje součásti, 
které by mohly způsobit 
udušení malých dětí. Vždy 
zkontrolujte zajišťovací 
knoflíky a šrouby v dosahu 
dětí, jestli jsou řádně 
utažené a zajištěné.

•  Pravidelně čistěte výrobek. 
Nepoužívejte abrazivní 
čističe. Pravidelně 
provádějte údržbu, aby byl 
výrobek v dobrém provozním 
stavu.

•  Před demontáží ruční/
zvedací podpory, např. 
sedla, přezek/šňůr 
připevňujících postroj 
k rámu a ramenním 
popruhům zkontrolujte 
všechny součásti nesoucí 
zatížení, jestli jsou řádně 
zajištěné.

•  Bílé přezky se zajišťují jako 
první a během nastavování 
a výstupu ze zařízení se 
uvolňují jako poslední. Bílé 
přezky nesou hmotnost 
dítěte, pokud dítě nestojí 
na vlastních nohách.

•  Pokud tříselní popruhy 
nejsou řádně namontované, 
dítě se může v postroji 
sesunout dolů. Pokud 
dojde k zaříznutí postroje 
do podpaždí dítěte, pak 
nasaďte postroj znovu a 
bezpečněji. Sedlo poskytuje 

dodatečnou podporu podle 
potřeby. 

•  Během zvedání dítěte 
ze zařízení musí být tříselní 
popruhy zajištěné.

•  V případě nedodržení těchto 
uživatelských pokynů může 
dojít k ohrožení dítěte.

•  Výrobek musí být pečlivě 
uložen a nesmí se používat, 
když je některá část vadná.

•  Komunikujte s dítětem 
ohledně jakýchkoli úprav 
polohy, které je třeba 
provést, když je dítě v 
zařízení podepřeno. 

•  Výrobky Leckey 
odpovídají protipožárním 
bezpečnostním předpisům 
podle normy EN12182. 
MyWay splňuje požadavky 
normy EN1021-1. Nicméně, 
přesto musí být uschován 
mimo dosah přímých zdrojů 
tepla včetně otevřeného 
ohně, cigaret, elektrických 
a plynových topidel.

•  Výrobek je určen 
pro vnitřní a venkovní 
použití na hladkých, 
rovných površích. Výrobek 
není vhodný pro použití 
na nerovném nebo 
hrbolatém terénu. Když 
výrobek nepoužíváte, uložte 
ho na suché místo, kde 
nebude vystaven extrémním 
teplotám. Bezpečný rozsah 
provozních teplot výrobku je  
+5 až +40 °C.
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8.0 Bezpečnostní opatření 
a kontraindikace
Bezpečnostní opatření 

Je důležité konzultovat s terapeutem / 
lékařským odborníkem, který ošetřuje dítě, 
jestli chodítko bude skutečným přínosem 
pro dítě.

MyWay nemusí být vhodné pro děti 
s následujícími indikacemi:

• Děti s vážným dystonickým pohybem, 
který ohrožuje dítě a pečovatele 
při usazování do výrobku nebo 
vystupování z něj. 

• Děti s výživou zaváděnou přes 
abdominální stěnu, jako je PEG 
a gastrostomie.

• Děti se zařízením na abdominální stěně, 
jako je Baclofenová pumpa. 

• Děti se sníženou respirační funkcí, které 
mohou pociťovat zvýšenou námahu při 
dýchání v důsledku nasazení postroje. 

• Děti s vážnou deformací dolních 
končetin se sníženým rozsahem pohybu 
pro chůzi. 

• Používání výrobku dětmi s významnou 
poruchou učení nebo poruchami 
chování, které představují riziko pro dítě 
anebo pečovatele.

Kontraindikace 

MyWay nesmí být používáno dětmi 
s klinickými indikacemi uvedenými níže:

• Děti s významným rozdílem v délce 
nohou, který brání střídavému kontaktu 
se zemí během chůze. 

• Děti s četnými zlomeninami v minulosti 
(např. nemoc křehkých kostí). 

• Děti používající mobilní ventilátor. 

• Otevřená/hojící se zranění v oblasti 
kontaktu včetně trupu, třísel a ramen.

• Spina Bifida (rozštěp obratlů) 
s vystouplými poruchami kolem páteře.

• Děti cítící diskomfort při usazování 
do zařízení nebo vystupování z něj, který 
nelze vyřešit změnou nastavení podpory 
nebo změnou polohy. 

• Děti s významnou asymetrií dolních 
končetin, která brání chůzi.

• Děti s nefunkčními svaly dolních 
končetin nebo nepohyblivými dolními 
končetinami.
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9.1 Rám | Rozložení rámu

•  Vytáhněte rám z krabice a postavte ho 
na rovný, stabilní povrch. Přitom ho nechte 
ve stejné poloze, ve které byl zabalený 
v krabici, tj. podle obrázku níže. 

Varování – Při zvedání rámu 
dodržujte normální postupy 
pro pohyb a manipulaci.

Varování – Dejte prsty  
na ovládací páky západek  
podle obrázku, aby nedošlo  
ke skřípnutí prstů.

Varování – Pokud uvolníte ovládací 
páky západek a je na nich vidět 
červený obdélník, nohy rámu nejsou 
úplně zajištěné. 

•  Jeďte s předními nohami rámu dopředu  
směrem od vás (ve směru šipek), až se nohy 
s předními kolečky úplně vysunou. Uvolněte 
obě ovládací páky západek.

9.0 Nastavení/funkce hlavního rámu

•  Postavte ho na základnu rámu  
ve tvaru U. Stiskněte obě ovládací 
páky západek.
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9.2 Rám | Skládání rámu

•  Postavte se za zadní nohy rámu.

•  Zabrzděte obě zadní kolečka –  
pokyny viz kapitola 9.6  
„Zabrzdění/uvolnění brzd“.

•  Stiskněte obě ovládací 
páky západek.

•  Posuňte rám dozadu směrem 
k sobě (ve směru šipky), až se 
přední nohy složí na horní část 
zadních noh. Uvolněte obě 
ovládací páky západek.

Varování – Dejte prsty  
na ovládací páky západek  
podle obrázku, aby nedošlo  
ke skřípnutí prstů.

Upozornění – pro kontrolu, zda jsou nohy rámu zcela zajištěny, zvedněte rám směrem 
nahoru – pokud se nohy nekývají/neklesají atd., jsou rám a nohy ve správné poloze. 
Pokud se nohy houpají nebo klesnou dolů, musíte znovu nastavit polohu noh. 

Varování – Nikdy neskládejte rám, 
když není demontovaná nosná 
(páteřní) jednotka. Tato kapitola 
platí pouze pro velikosti 2 a 3, 
protože nosnou (páteřní) jednotku  
nelze demontovat z velikosti 1.



MyWay Návod k obsluze     str.11

9.3 Nosná (páteřní) jednotka |  
Manipulace s horní 
podpůrnou jednotkou

9.4 Nosná (páteřní) jednotka | Montáž nosné (páteřní) jednotky na rám

•  Zkontrolujte, jestli jsou zabrzděná  
všechna kolečka –  
pokyny viz kapitola 9.6  
 „Zabrzdění/uvolnění brzd“.

•  Zarovnejte hřbetní část  
nosné (páteřní) jednotky  
s drážkou držáku  
na rámu.

•  Zajistěte, aby zvedací popruhy na  
nosné (páteřní) jednotce byly  
umístěny před trubkami  
rámu a nebyly za ním.  

•  Vložte jednu ruku pod červený 
zámek na jednotce.

•  Ujistěte se, že je celková 
výška nastavená do nejvyšší 
polohy – viz kapitola 9.12 
„Nastavení celkové výšky“. 

•  Druhou rukou držte šedou 
páku na jednotce.

Poznámka – Tato kapitola 
platí pouze pro velikosti 
2 a 3, protože z velikosti 
1 nosnou (páteřní) 
jednotkunelze demontovat 

Varování –  
Nosná (páteřní) jednotka  
má hmotnost 11 kg. 

Držte horní podpůrnou  
jednotku blízko těla a 
dodržujte běžné postupy při 
pohybu a manipulaci

Varování – Při montáži 
nosné (páteřní) jednotky 
dbejte na to, abyste ruce 
měli umístěné podle pokynů 
v kapitole 9.3 „Manipulace 
s nosnou (páteřní) 
jednotkou“. Nedržte jednotku 
za spodní část. 

 
Upozornění – pokud je nutné 
produkt zvednout poté, 
co byla Nnsná (páteřní) 
jednotka připevněna k 
rámu, zajistěte, aby byly 
dodrženy běžné postupy při 
přemísťování a manipulaci 
vzhledem k hmotnosti 
produktu. 

•   Pak spusťte nosnou (páteřní) 
jednotku dolů do drážky 
držáku. Šedá páka na nosné 
(páteřní) jednotce se musí 
automaticky zacvaknout. Pokud se 
to nestane, prostě zatlačte páku dolů. 
Při kontrole, jestli je nosná (páteřní) 
jednotka správně zajištěná, zvedněte 
jednotku nahoru. Pokud je správně zajištěná, 
rám by se měl začít zvedat ze země.
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9.5 Nosná (páteřní) jednotka | Demontáž nosné (páteřní) jednotky z rámu 

Varování – Nedemontujte nosnou (páteřní) jednotku, 
dokud se uživatel nachází ve výrobku. Nejprve 
přesuňte uživatele z výrobku. 

•  Ujistěte se, že je celková 
výška nastavená do nejvyšší 
polohy – viz kapitola 9.12 
„Nastavení celkové výšky“.

•  Zkontrolujte, jestli jsou 
zabrzděná všechna kolečka 
– pokyny viz kapitola 9.6 
„Zabrzdění/uvolnění brzd“.

•  Pokud jsou zvedací popruhy 
upevněné ke sponám 
na spodní části rámu, 
nejprve uvolněte zvedací 
popruhy a demontujte 
nosnou (páteřní) jednotku.

•  Jednu ruku vložte 
na jednotku pod červený 
zámek,  zatáhněte 
a druhou rukou držte šedou 
páku  .

•  Zvedněte nosnou 
(páteřní) jednotku z drážky 
držáku rámu.

Pokud se blížíte rozměrovým a hmotnostním limitům 
MyWay, musí se provést posouzení rizik, jestli je tato 
velikost rámu MyWay vhodná  
pro uživatele. 
Velikost 1 je vhodná pro uživatele do hmotnosti 
25 kg a výšky ramen 920 mm. Velikost 2 je vhodná 
pro uživatele do hmotnosti 50 kg a výšky ramen 
1 190 mm. A velikost 3 je vhodná pro uživatele 
do hmotnosti 80 kg a výšky ramen 1 490 mm.

Výrobek je určen pro vnitřní 
a venkovní použití na hladkých, 
rovných površích. Nepoužívejte 
výrobek na nerovném nebo 
hrbolatém terénu. Případně je 
nutné provést posouzení rizik 
pro konkrétní prostředí,  
aby byla zajištěna bezpečnost 
uživatele. 

a ramena  
s výškou

pro velikost 3
1490 MM

MYWAY JE  
VHODNÝ 
PRO UŽIVATE-
LE DO:

Maximální  
hmotnost
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9.6 Kolečka | Zabrzdění/uvolnění brzd

9.7 Kolečka | Funkce aretace směru

•  Zabrzděte brzdy sešlápnutím 
brzdového pedálu. 
Sešlápněte brzdový pedál  
, až uslyšíte cvaknutí, pak ho 
sešlápněte ještě jednou.

•  Pokud chcete uvolnit brzdy, 
nohou klepněte na horní část 
brzdového pedálu, aby se 
pedál sklopil zpět do výchozí 
standardní polohy.

•  Zablokujte směr 
sešlápnutím brzdového 
pedálu. Sešlápněte 
brzdový pedál , až 
uslyšíte cvaknutí. Potom 
otočte kolečko pohybem 
rámu, dokud neuslyšíte 
další cvaknutí- kolečko je 
nyní zablokováno ve své 
poloze.  

•  Poznámka – Pokud 
směrově zablokujete 
všechna čtyři kolečka, rám 
se bude pohybovat jen 
dopředu v přímém směru.

 Použití aretace směru na 
obě zadní kolečka zabrání 
nadměrnému pohybu 
rámu ze strany na stranu 
uživatelem, ale stále mu 
poskytne volnost při řízení 
rámu.

•  Chcete-li uvolnit zámek 
směru, klepněte nohou 
na horní část brzdového 
pedálu tak, aby se 
pedál vrátil do původní 
standardní polohy. 

Varování – Při přesunu uživatele do výrobku a z něj musí být všechna čtyři kolečka 
zabrzděná. Stejný pokyn platí i pro jakákoliv nastavení koleček, když je uživatel  
ve výrobku. Tím nedojde k nečekanému pohybu rámu/uživatele. 

Varování – Brzdy zabrzděte/uvolněte nohou,  
nepoužívejte prsty. 
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9.8 Kolečka | Funkce zabránění rozjetí dozadu

9.9 Kolečka | Funkce odporu

•  Ujistěte se, že jsou směrově 
zablokovaná obě zadní kolečka –  
podrobné informace viz kapitola 
9.7 „Funkce aretace směru“. 

•  Pokud chcete aktivovat funkci 
zabránění rozjetí dozadu, zatlačte 
knoflík ve směru jednosměrné 
šipky až nadoraz.  Funkce 
zabránění rozjetí dozadu 
musí být použita na nejméně 
2 kolečkách a funguje pouze 
na těch kolečkách, na kterých 
byla použita.

•  Pokud chcete deaktivovat funkci 
zabránění rozjetí dozadu, zatlačte 
knoflík ve směru dvousměrné 
šipky až nadoraz.

  POZNÁMKA – Když aktivujete 
funkci zabránění rozjetí dozadu 
a rozjedete rám, uslyšíte 
cvaknutí. To je normální a není  
důvodem k obavám.

•  Vytvořte odpor na kolečka 
stisknutím knoflíku k symbolu 
„+“. Čím více posouváte knoflík 
k symbolu „+“, tím větší je 
odpor. 

•  Uvolněte odpor na kolečka 
stisknutím knoflíku k symbolu 
„–“. Čím více posouváte knoflík 
k symbolu „–“, tím menší je 
odpor. 

•  Odpor může být aplikován 
nezávisle na každém kolečku, aby 
vyhovoval požadavkům uživatele, 
např. odpor lze aplikovat pouze 
na levá/pravá kolečka pouze pro 
asymetrického uživatele; nebo lze 
odpor aplikovat rovnoměrně na 
všechna čtyři kolečka.

Poznámka – Pokud se bojíte, že by se uživatel 
mohl pohybovat ve výrobku příliš rychle a hrozí 
nebezpečí kolize/zranění, použijte funkci odporu. 
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9.10 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Sklon pronace

9.11 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Jemné nastavení výšky

•   Pokud chcete zvýšit sklon, 
otočte knoflíkem  
proti směru hodinových 
ručiček. Můžete nastavit 
úhel až 10°.

•  Pokud chcete zmenšit  
sklon, otočte knoflíkem  
po směru hodinových 
ručiček.

•   Uchopte obě rukojeti 
jemného nastavení tak, 
aby vaše dlaně byly  
na rovné části rukojetí.

•  Zatlačte seřizovací rukojeti 
dolů, až uslyšíte cvaknutí 

, pak vytáhněte rukojeti 
nahoru, až uslyšíte 
cvaknutí, a naopak. 
Pokračujte, dokud 
nedosáhnete požadovanou 
polohu. Jemnou výšku lze 
nastavovat pouze nahoru 
v přírůstcích po 10 mm. 

•  Když dokončíte zdvih dolů, 
seřizovací rukojeti budou 
směřovat směrem ven. 
Zatlačte rukojeti nahoru, 
aby nepřekážely.

Poznámka – Pokud je nastavení úhlu pronace náročné, 
požádejte uživatele, aby, pokud je to možné, odlehčil 
zatížení, nebo požádejte o pomoc další osobu, která 
pomůže uživateli odlehčit zatížení. 

Poznámka – Jemné 
nastavení výšky  
lze používat pouze  
ke zvýšení výšky,  
nelze používat  
ke snížení výšky. 

Poznámka – Pokud je jemné 
nastavení výšky náročné, požádejte 
uživatele, aby, pokud je to možné, 
odlehčil zatížení, nebo požádejte 
o pomoc další osobu, která pomůže 
uživateli odlehčit zatížení. 

Poznámka – Úhel sklonu lze 
nastavit, i když uživatel je 
ve výrobku. 

Varování – Když knoflík nastavení úhlu sklonu dosáhne mezní hodnoty, ať už  
po směru nebo proti směru hodinových ručiček, neotáčejte dále knoflíkem. 

Poznámka – Tato kapitola 
platí pro velikosti 2 a 3. 
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9.12 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Celkové nastavení výšky

9.13 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Nastavení připojovacích bodů postroje

•  Celková výška se 
nastavuje stisknutím 
tlačítka a pak 
pákou. Když tlačítko 
nestisknete, celkovou 
výšku nelze nastavit.

•   Nad každým zvedacím popruhem 
se nachází tlačítko – každé tlačítko 
odpovídá popruhu pod ním. Každý 
popruh rovněž odpovídá stejně 
barevně označeným přezkám, 
tj. červený popruh odpovídá 
červeným přezkám a bílý popruh 
odpovídá bílým přezkám. Popruhy 
regulují polohu přezky.

•  Když chcete uvolnit popruhy 
a přezky, stiskněte jedno z tlačítek 

 a vytáhněte příslušnou přezku. 
Stačí vytáhnout pouze jedn u 
stranu, aby se uvolnily obě přezky 
stejné barvy . Pak stejný postup 
zopakujte i s druhým tlačítkem. 
Popruhy a přezky jsou nyní 
připravené k upevnění postroje 
na rám.

•   Při nastavení celkové 
výšky dejte oba ukazováky 
na místo, kde je umístěné 
tlačítko. Pak dejte oba palce 
na páku, stiskněte tlačítko 
nahoru a páku dolů. Tyč se 
bude pohybovat nahoru 
a dolů. Jakmile dosáhnete 
požadované polohy, uvolněte 
páku a tlačítko. Jakmile 
pustíte tlačítko a páku, 
možná je budete muset 
zatáhnout mírně nahoru, než 
se tyč přizpůsobí.

Varování – Nenastavujte 
celkovou výšku, když je 
uživatel ve výrobku. 

Poznámka – Abyste mohli 
pracovat s celkovým 
nastavením výšky, rukojeti 
jemného nastavení výšky 
musí být ve svislé, složené 
poloze. Celkovou výšku nelze 
nastavit, pokud rukojeti 
směřují ven (vodorovně).

Pokračování
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9.13 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Nastavení připojovacích bodů postroje

•   Jakmile je dítě v rámu 
a postroj je upevněný 
k nosné (páteřní) jednotce 
pomocí přezek (viz 
kapitola 10.5 „Montáž 
postroje k rámu“), 
zatažením za zvedací 
popruhy nastavte popruhy 
přezek a přitáhněte dítě/
postroj blíže k rámu. 

•   Když je rám nízko a zvedací 
popruhy visí dolů, můžete 
je upevnit ke sponám 
na spodní straně rámu-
tím zajistíte, že popruhy 
nebudou nepřekážet.  
 
Pokud používáte výrobek 
s větším dítětem a přezky 
nevyžadují nastavení, 
popruhy mohou viset 
ve výšce, ve které je nelze 
upevnit ke spodní části 
rámu. To není důvod k 
obavám, popruhy není 
nutné připínat, pokud  
nepřekáží. 

Varování – Při vytahování zvedacích popruhů 
vložte do smyček pouze ruce. Nepoužívejte nohy. 

Při montáži postroje k rámu  
namontujte všechny čtyři připojovací body.

Poznámka – Při vytahování zvedacích popruhů je nutné vyvinout značnou 
sílu. Pokud je nastavení náročné, požádejte uživatele, aby se nadzvedl (pokud 
je to možné), nebo podepřete uživatele zvedacím zařízením.
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9.14 Nastavení nosné (páteřní) jednotky | Nastavení výšky ramen

•   Vyklopte šedou páku 
nahoru , posuňte ramenní 
jednotkou nahoru/dolů 
do požadované polohy.

•   Jakmile je ramenní jednotka 
v požadované poloze, znovu 
sklopte šedou páku dolů 
a zajistěte. 
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10.0 Nastavení/funkce postroje

10.1 Příprava postroje

•  Rozložte postroj (barevné 
přezky musí být otočené 
nahoru) na rovný povrch, 
např. podložku. Co nejvíce 
roztáhněte postroj 
uvolněním šněrování 
uprostřed na zádech.

Varování – Proveďte posouzení rizik,  
aby uživatel používal správnou velikost postroje. 

•  Obraťte postroj (barevný 
vnitřek musí směřovat 
nahoru) a ujistěte se, 
že tříselní popruhy leží 
rovně. Nyní je postroj 
připraven k použití. 

•   Pás popruhu lze  
složit zpět a upevnit na  
suchý zip. Pás tak zůstane 
na svém místě a nepřekáží 
při oblékání postroje.
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•  Nastavte polohu uživatele  
na podložce vleže  
na boku.

•  Vložte postroj pod uživatele 
tak, že ho převalíte, dolní 
okraj postroje musí být 
nad horním okrajem pánve 
(asi 2–3 cm).  
Uživatel musí po skončení 
nastavení polohy postroje 
ležet uprostřed rozloženého  
postroje.

•  Překryjte postroj, abyste jej 
zajistili kolem pasu uživatele 
o nejméně 8–10 cm. Přitom 
zajistěte, aby překrývající se 
okraje byly rovné. Barevné 
štítky slouží jako indikátor, 
jestli je vnější plášť  
ve správné poloze.

•  Pevně připojte tříselní 
popruhy pomocí  
černých přezek.

•  Upravte napnutí podle 
potřeby zatažením za 
černé popruhy na tříselném 
popruhu.

•  Uvolněte pás popruhu 
, přetáhněte ho přes přední 
část uživatele a zajistěte 
ho, aby se zvýšila podpora 
jeho trupu a vznikl efekt 
„obejmutí“.

•  Připojte popruh umístěný 
nad pásem popruhu pomocí 
černé přezky . Nastavte 
délku popruhu podle potřeby.

•  Z kontrolujte, jestli je horní 
část pánve uživatele v postroji 
a přitom postroj umožňuje 
pohyb boků.

10.2 Oblékání postroje | Vleže
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10.3 Oblékání postroje | Ve stoje s podporou

Varování – Oblékání postroje ve stoje s podporou je možné jen tehdy,  
když uživatel dokáže stát na svých nohou.

•  Posaďte uživatele 
do křesla, aby byl opřený 
čelem k vám proti podpěře,  
např. gauč nebo podstavec.

•  Překryjte postroj, abyste 
jej zajistili kolem pasu 
uživatele o nejméně 
8–10 cm. Přitom zajistěte, 
aby překrývající se okraje 
byly rovné. Barevné štítky 
slouží jako indikátor, jestli 
je vnější plášť ve správné 
poloze.  

•  Pevně připojte tříselní 
popruhy pomocí černých 
přezek. Upravte napnutí 
podle potřeby přitažením 
černých popruhů.  

•  Uvolněte pás popruhu, 
přetáhněte ho přes přední 
část uživatele a zajistěte 
ho, aby se zvýšila podpora 
jeho trupu a vznikl efekt 
„obejmutí“.  

•  Připojte popruh umístěný 
nad pásem popruhu 
pomocí černé přezky 
. Nastavte délku popruhu 
podle potřeby. 

•  Z kontrolujte, jestli je 
horní část pánve uživatele 
v postroji a přitom postroj 
umožňuje pohyb boků. 

Varování – Pokud postroj 
během používání sklouzne, 
nemusí být řádně zajištěný. 
Raději postroj znovu oblékněte 
a nesnažte se upravit jeho 
polohu na uživateli, když stojí. 

Doporučujeme provádět 
pravidelné preventivní 
kontroly a posoudit, jestli 
u uživatele během používání 
postroje a po něm nedošlo 
k případnému podráždění kůže.

Doporučujeme provádět 
pravidelné preventivní 
kontroly a posoudit, jestli 
u uživatele během používání 
zařízení a po něm následkem 
nevhodného způsobu používání 
nedošlo k omezení funkce 
dýchacích cest.

Nikdy nenechávejte uživatele 
bez dozoru, když leží  
na podložce.

Nikdy nepoužívejte poškozený 
nebo špatně oblečený postroj.
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10.4 Přemístění postroje na rám a z rámu

Pokračování

Varování – Při přesunech uživatele do zařízení a z něj  
dodržujte standardní postupy pro pohyb a manipulaci. 

K přesunu je zapotřebí dvou pečovatelů.

Varování – Při přesunech do výrobku a z něj demontujte 
volitelná madla pro podporu při chůzi. Nesmí být používána 
jako pomůcka pro přesuny. 

Přesun do rámu  
ve stoje: 

•  Jeden pečovatel stojí 
čelem k uživateli a drží ho 
za ruce.  

•  Druhý pečovatel postaví 
rám za uživatele.  

•  Připojte postroj k rámu – 
viz kapitola 10.5 „Montáž 
postroje k rámu“s pokyny. 
Během toho uživatel 
bude stát nebo bude 
opřený na volitelném 
příslušenství-sedle.

Přesun z rámu ve stoje: 

•  Při přímém uvolnění 
z postroje se uživatel 
musí držet rukou jednoho 
pečovatele  a přitom se 
postroj rozepne. 
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•  Rozepněte šedé přezky 
ramenního popruhu  
na postroji.

•   Rozepněte černé  
přezky tříselného popruhu  
na postroji.

•  Rozepněte černou přezku 
umístěnou nad pásem 
popruhu. Rozepněte 
popruhy a postroj.

•  Pomozte uživateli o krok 
ustoupit od postroje  
a rámu.

•  Druhý pečovatel přesune 
rám pryč od uživatele.  

•  Demontujte postroj 
z rámu – viz kapitola 
10.6 „Demontáž postroje 
z rámu“ s pokyny. 
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•  Umístěte uživatele do 
polohy vleže nebo vsedě s 
oporou na okraji  
podstavce. 

•  Připevněte zvedací 
popruhy k postroji pomocí 
dvou zvedacích bodů 
umístěných na přední i 
zadní straně postroje- 
pokyny naleznete v části 
11.6 „Zvedací popruhy“.

•  Připojte popruhy 
ke zvedáku. 

•  První pečovatel pracuje 
se zvedákem a navádí 
uživatele do vhodné polohy  
pro připojení postroje 
k rámu. Uživatel musí 
být podepřen zvedákem, 
dokud jeho poloha nebude 
zajištěná.

•  Druhý pečovatel připojí 
postroj k rámu – viz 
kapitola s pokyny 10.5 
„Montáž postroje k rámu“ 

•  Demontujte zvedací  
popruhy z postroje –  
viz kapitola s pokyny 10.6 
„Zvedací popruhy“.

Přemístění do rámu za pomoci zvedáku:

Zvedací body Zvedací body
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•  Připevněte zvedací popruhy 
k postroji – viz kapitola 
11.6 „Zvedací popruhy“  
s pokyny – a připojte 
popruhy ke zvedáku. 

•  Uveďte zvedák do pohybu 
směrem nahoru, aby se 
zvedací popruhy napnuly.

•  Rozepněte šedé přezky 
ramenního popruhu 
na postroji.

•  Rozepněte červené  
a bílé přezky  na postroji 
– tím se postroj odpojí 
od popruhů připojovacích 
bodů postroje na rámu.

•  Přesuňte uživatele 
do vozíku nebo 
na podložku.

•  Demontujte zvedací 
popruhy z postroje – viz 
kapitola s pokyny 11.6 
„Zvedací popruhy“. 
 
Pokyny, jak sundat 
postroj uživateli, najdete 
v kapitole 10.7 „Zvedací 
popruhy“.

Přemístění z rámu za pomoci zvedáku:

Varování – Postroj je ve shodě s LOLER (předpisy pro zvedání a zvedací 
zařízení). Ošetřovatel je povinen během zvedání dodržovat tyto předpisy.  
 
Zajistěte, aby před začátkem zvedání byly všechny příslušné popruhy 
namontované/zajištěné ve správné poloze.
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•  Ujistěte se, že popruhy 
připojovacích bodů postroje 
byly nastavené podle 
pokynů v kapitole 9.13 
„Nastavení připojovacích 
bodů postroje“.

•  Ujistěte se, že jsou brzdy 
rámu zabrzděné – viz 
kapitola s pokyny 9.6 
„Zabrzdění/uvolnění brzd.

•  Přemístěte uživatele 
do rámu – viz kapitola 
10.4 s pokyny „Přemístění 
postroje k rámu“.

•  Nejprve připojte bílé spony 
na popruzích připojovacích 
bodů postroje k bílým 
přezkám na postroji 
(na obou stranách).

•  Připojte červené spony 
na popruzích připojovacích 
bodů postroje k červeným 
přezkám na postroji 
(na obou stranách).

•   Jakmile jsou čtyři popruhy 
a přezky připojené, zvedací 
popruhy lze utáhnout 
a nastavit polohu uživatele 
vůči rámu, tj. podle potřeby 
ho přitáhnete blíže k rámu. 
Ujistěte se, že jsou popruhy 
připojovacích bodů postroje 
napnuté. Pokud jsou 
popruhy mírně uvolněné, 
napněte je zatažením 
za zvedací popruhy. 

10.5 Montáž postroje k rámu

Varování – Pokud je to nutné, zajistěte, aby byl uživatel 
během zapínání přezek podepřený pomocí sedla nebo 
jinou osobou. 

Varování – Ujistěte se, aby byly zapnuté všechny čtyři 
popruhy a přezky na nosné (páteřní) jednotce a postroji.

Pokračování
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•  Nastavte výšku ramen podle 
pokynů v kapitole 9.14 
„Nastavení výšky ramen“. 
Horní část ramenních popruhů 
musí být v úrovni ramen 
uživatele.  

•  Umístěte ramenní popruhy 
přes hruď uživatele a zapněte 
šedé spony na popruzích 
do šedých přezek na postroji. 
Podle potřeby napněte  
popruhy zatažením.

•  Pokud je mezi rameny 
uživatele a horní části 
ramenních popruhů 
mezera , uvolněte černé 
spony na ramenních 
popruzích a zatažením 
popruhy nastavte. Jakmile 
je nastavená požadovaná 
poloha, zapněte sponu.  

•  Pokud po připojení postroje 
k rámu dochází k prokluzování 
uživatele v popruzích, zapněte 
ramenní popruhy na těle 
uživatele do kříže. Překřižte 
ramenní popruhy na těle 
uživatele do tvaru písmene „X“, 
pak zapněte sponu každého 
popruhu do přezky na postroji, 
která je na opačné straně, 
než na které jsou ramenní 
popruhy a postroj připojené 
při standardním nastavení. 

Poznámka – Pokud 
se uživatel potřebuje 
rychle dostat 
z výrobku, např. 
kvůli záchvatu/křeči, 
uvolněte všechny 
barevné přezky. 

Varování – Toto 
zařízení není určené 
pro celodenní 
použití, ale pouze 
jako součást 
terapeutického 
programu. 
Nedoporučujeme 
používat zařízení déle 
než jednu hodinu 
během jednoho 
cvičení. 

Varování – pečovatel musí při výše popsané 
poloze popruhů posoudit, jestli je mezi 
ramenními popruhy a krkem uživatele 
dostatečná vzdálenost, aby nehrozilo 
nebezpečí škrcení. 
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•  Ujistěte se, že jsou brzdy 
rámu zabrzděné –  
viz kapitola s pokyny 9.6 
„Zabrzdění/uvolnění brzd“.

•  Uvolněte šedé spony 
na ramenních popruzích 
z šedých přezek na postroji. 
Přetáhněte popruhy dozadu 
přes ramena uživatele.  

•  Uvolněte červené spony 
na popruzích připojovacích 
bodů postroje od červených 
přezek na postroji (na obou 
stranách).

•  Uvolněte bílé spony 
na popruzích připojovacích 
bodů postroje od bílých 
přezek na postroji (na obou 
stranách).

10.6 Demontáž postroje od rámu 

Varování – Pokud je to nutné, zajistěte, aby byl 
uživatel během uvolňování přezek podepřený  
pomocí sedla nebo  
pomocí jiné osoby. 

•  Přemístěte uživatele 
z rámu – viz kapitola 
s pokyny 10.4 „Přemístění 
postroje k rámu“.

Při sezení v invalidním vozíku

•  Uvolněte tříselní popruhy  
rozepnutím černých přezek. 
Nakloňte uživatele ze strany 
na stranu, abyste uvolnili 
popruhy pod stehny uživatele.

•  Rozepněte černou přezku 
umístěnou nad pásem 
popruhu. 

• Uvolněte pás popruhu.

• Rozevřete postroj.

•  Nakloňte uživatele dopředu, 
zezadu odstraňte postroj 
vytáhnutím nahoru.

10.7 Demontáž postroje
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11.0 Nastavení/funkce  
příslušenství

•   Chcete-li připevnit madlo pro 
doprovod, zasuňte madlo 
do připojovacího kovového 
prvku umístěného na  rámu 
zařízení a posunujte směrem 
nahoru.

•   Na šňůrách upevněných 
ke spodní části madla pro 
doprovod jsou dva knoflíky. 
Vezměte větší z knoflíků 
a vložte ho do díry na spodní 
straně připojovacího 
kovového prvku a řádně 
utáhněte.

•   Dále vezměte menší ze dvou 
knoflíků, zasuňte ho do díry 
umístěné na horní straně 
připojovacího kovového prvku 
na pravé straně a řádně 
utáhněte.

•  Při demontáži madla pro 
doprovod vyšroubujte 
menší knoflík z horní strany 
připojovacího kovového 
prvku. Dále vyšroubujte větší 
knoflík ze spodní strany 
připojovacího kovového 
prvku. Vysuňte tlačná madla 
pro doprovod z připojovacího 
kovového prvku. 

11.1 Tlačné madlo pro doprovod

Poznámka – Pokud máte zařízení ve velikosti 2 nebo 3, může být snazší demontovat 
nosnou (páteřní) jednotku z rámu (viz kapitola s pokyny 9.5 „Demontáž nosné 
(páteřní) jednotky z rámu“) a pak připojit tlačné madlo pro doprovod. 
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•  Při montáži připojovacího 
pásu pro dospělé uvolněte 
suché zipy na obou 
stranách pásu. Suché zipy 
jsou tvořeny dvěma částmi. 
Jednu část omotejte kolem 
trubky na tlačném madlu 
pro doprovod a druhou 
část omotejte kolem první 
části, abyste ji zajistili.  

•  Jakmile je připojovací pás 
pro dospělé namontovaný, 
posouvá se po trubce 
tlačného madla pro 
doprovod nahoru a dolů 
a umožňuje tak nastavení 
požadované výšky.

•  Pro upevnění připojovacího 
pásu pro dospělé  
k ošetřovateli zapněte  
černou přezku a podle 
potřeby utáhněte 
seřizovací pás.

•  Při demontáži 
připojovacího pásu 
pro dospělé ošetřovatel 
rozepne černou přezku 
a uvolní se z pásu. Dále 
rozepněte suchý zip, který 
spojuje pás s trubkou 
na tlačném madlu pro 
doprovod, a odpojte pás 
od zařízení.

11.2 Připojovací pás pro dospělé k tlačnému madlu pro doprovod

Varování – Při montáži/demontáži tlačného madla pro doprovod 
dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty. 

Tlačné madlo pro doprovod se nesmí používat ke zvedání zařízení. 

Dávejte pozor na další osoby v blízkosti používaného zařízení,  
aby nedošlo k jejich kontaktu s tlačným madlem pro doprovod.

Varování– pokud máte nasazený připojovací pás pro dospělé,  
nedělejte rychlé nebo prudké pohyby,  
aby nedošlo k zakopnutí a pádu, zatímco jste připojení k rámu. 

Připojovací pás pro dospělé je vhodný k použití na výrobku uvnitř 
i venku pouze na hladkých, rovných površích. Případně je nutné 
provést posouzení rizik pro konkrétní prostředí, aby byla zajištěna 
bezpečnost uživatele. 

Nepoužívejte připojovací pás pro dospělé, pokud se po připojení 
k produktu cítíte nestabilní, např. když je uživatel produktu 
mimořádně silný, nebo provádí extrémní pohyby.
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  Chcete-li připevnit opěrku 
hlavy, odklopte gumovou 
krytku umístěnou v horní 
části nosné (páteřní) jednotky 
a odkryjte slot pro nasazení 
opěrky hlavy.

•   Vložte montážní tyč opěrky 
hlavy do drážky držáku 
a otočte rukojeť po směru 
hodinových ručiček.  
Zkontrolujte opěrku hlavy, 
jestli je zajištěná.

•  Při demontáži opěrky 
hlavy otočte rukojeť proti 
směru hodinových ručiček 
a uvolněte opěrku hlavy. 
Demontujte montážní tyč 
opěrky hlavy z drážky držáku. 
Nasaďte pryžovou krytku 
umístěnou na horní straně 
nosné (páteřní) jednotky. 

•  Nastavení výšky opěrky 
hlavy provádějte vždy bez 
namontované hlavové opěrky 
na výrobku. Vyšroubujte 
oba knoflíky ze zadní strany 
opěrky hlavy.  Posuňte 
montážní tyč opěrky hlavy 
do požadované polohy. 
Vybírat můžete ze 3 poloh. 
Ve zvolené poloze znovu 
zašroubujte knoflíky. 
Namontujte opěrku hlavy  
podle výše uvedených 
pokynů.

11.3 Opěrka hlavy

Poznámka – Při nastavení výšky opěrky hlavy dbejte 
na to, abyste neposunuli/neotočili rukojeť na montážní 
tyči opěrky hlavy, znesnadnilo by to montáž opěrky 
hlavy na rám.

Varování – Při montáži/demontáži opěrky hlavy dávejte 
pozor, abyste si neskřípli prsty.
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•  Při montáži madla pro 
oporu při chůzi zasuňte 
madlo do trubky držáku 
a vysuňte ji nahoru. Pokud 
se madlo nevysune nahoru 
automaticky, stiskněte 
stříbrný patentní knoflík 
a současně vysuňte madlo 
směrem nahoru. Když je 
madlo vložená v držáku, 
otáčejte jím a současně jej 
tlačte nahoru, až uslyšíte 
cvaknutí a uvidíte stříbrný 
patentní knoflík.

•  Při demontáži madla pro 
oporu při chůzi stiskněte 
stříbrný knoflík a vysuňte 
madlo směrem dolů.

11.4 Madla pro oporu při chůzi

Poznámka – Pokud se 
uživatel neustále snaží 
hledat rám, aby se přidržel 
trubek, doporučujeme 
objednat a používat madla 
pro oporu při chůzi. 

Varování – Při montáži/demontáži madel pro oporu při chůzi dávejte 
pozor, abyste si neskřípli prsty. 

Při přesunech do výrobku a z něj demontujte madla pro oporu při 
chůzi; nesmí se používat jako pomůcka při přesunech.

Dávejte pozor na další osoby v blízkosti používaného zařízení, aby 
nedošlo k jejich kontaktu s madly pro oporu při chůzi. 
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•   Při montáži vedení kotníků 
pro chůzi nasaďte smyčku 
šňůry na přední kolečko, 
zahákněte ji do štěrbiny 
mezi kolečkem a trubkou 
rámu.

•  Na opačné straně šňůry 
vedení kotníku vyjměte 
knoflík ze šroubu, zastrčte 
šroub do díry v trubce 
rámu, znovu namontujte 
knoflík a utáhněte ho v  
požadované úrovni.

•  Štítky na objímce vedení 
kotníků pro chůzi indikují, 
jestli se mají použít 
na levé nebo pravé straně 
uživatele. Pomocí přezky 
upevněte správnou 
objímku k vedení kotníků. 
Vzdálenost mezi objímkou 
a trubkou rámu lze zvětšit/
zmenšit nastavením 
černého popruhu.

•  Rozepněte suchý zipu 
na objímce vedení kotníku 
a upevněte objímku 
na uživatele.  Dvoudílné 
poutko zipu musí být 
zajištěno přes horní část 
jednodílného poutka zipu.

•  Na vedení kotníků jsou 
jezdci, které lze používat 
k omezení rozsahu pohybu, 
který může uživatel 
provádět podél vodicí 
šňůry.

11.5 Vedení kotníků pro chůzi
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•  Při nastavení jezdců 
uvolněte šňůru vedení 
kotníků povolením 
knoflíku na konci trubky 
rámu . Odepněte 
jezdce a přesuňte jej 
do požadované polohy 
. Zapněte jezdce na šňůře 
vedení kotníků a znovu 
napněte šňůru pomocí 
knoflíku na konci trubky 
rámu.

•  Zopakujte výše uvedené 
kroky pro další vedení 
kotníku a objímku.

•  Při demontáži vedení 
kotníků uvolněte objímku 
vedení kotníku , uvolněte 
knoflík na konci trubky 
rámu a vytáhněte šroub 
z díry.  Odmotejte 
vedení kotníku ze štěrbiny 
mezi předním kolečkem 
a trubkou rámu.  
Zopakujte postup s další 
objímkou a vedením 
kotníku.

Varování – Při montáži/demontáži vedení kotníků dávejte pozor, 
abyste si neskřípli prsty. 



MyWay Návod k obsluze     str.35

•  Při uchycení zvedacích 
popruhů začněte 
na jedné straně postroje, 
např. na levé straně.  
 
Upevněte jednu 
karabinu k přednímu 
oku na postroji, pak 
upevněte druhou 
karabinu k příslušnému 
zadnímu oku. Opakujte 
postup pro druhý zvedací 
popruh na opačné straně 
postroje. 

•  Při demontáži zvedacích 
popruhů odpojte 
karabinu od předního 
oka na postroji, pak 
odpojte druhou karabinu 
od příslušného zadního 
oka. Opakujte postup 
pro druhý zvedací 
popruh na opačné 
straně postroje.

11.6 Zvedací popruhy

Levá 
strana

Pravá 
strana

Varování – Vždy používejte oba zvedací popruhy. 
Nikdy se nepokoušejte zvedat pouze pomocí 
jednoho popruhu. 

Varování – Každý zvedací popruh musí být 
upevněný vpředu a vzadu na jedné straně postroje. 
Zvedací popruhy nikdy nesmí být upevněné 
k oběma zvedacím bodům na přední nebo zadní 
straně postroje. 

Poznámka – Pokud je montáž/demontáž sedla obtížná, 
mírně odlehčete uživatele ze sedla. 
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•  Sedlo se upevňuje 
do plastového výlisku.

•  Nejprve protáhněte zvedací 
popruhy sedlem. Pokud to 
neuděláte, popruhy budou 
překážet.

11.7 Sedlo

Varování – Při montáži/demontáži sedla použijte obě ruce.  
Při montáži/demontáži sedla dávejte pozor, abyste si neskřípli 
prsty.

Námi doporučený postup je posadit dítě do sedla před připojením 
postroje k rámu.

Pro uživatele, kteří mají lékařská zařízení na/v abdominální stěně, 
např. PEG, Baclofenovou pumpu, doporučujeme, aby sedlo zůstalo 
během používání na svém místě. Tím se sníží pravděpodobnost 
zvednutí postroje a nedojde tak k nepohodlí nebo zranění.

S rámem zařízení by se mělo pohybovat/ovládat pouze s položením 
rukou na trubku rámu nebo použitím madla pro doprovod.  
Nepohybujte ani neveďte rám za nosnou (páteřní) jednotku nebo 
jiné příslušenství.

•  Posuňte sedlo nahoru tak, 
aby bylo ve svislé poloze, 
zahákněte tyč sedla 
do plastového výlisku.

•  Zatáhněte páku na konci 
sedla směrem ven 
a posuňte sedlo dopředu 
a nahoru. Přitom stále 
táhněte páku směrem ven.

•  Nastavte sedlo do správné 
polohy, pak uvolněte páku. 
V této fázi zkontrolujte 
sedlo, jestli je řádně 
upevněné. Na boku sedla 
je indikátor . Pokud je 
indikátor zelený, sedlo je 
řádně zajištěné. Pokud je 
indikátor červený, sedlo 
není řádně zajištěné 
a postup musí být 
proveden znovu.

•  Při demontáži sedla 
vytáhněte páku úplně ven. 
Nechte páku vytaženou 
a současně sklopte sedlo 
dolů a demontujte ho.
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12.0 Typické pořadí nastavení
•  Nastavte výšku rámu 

na základě měření 
vnitřní délky nohy. Úplné 
pokyny viz kapitola 9.12 
„Nastavení celkové výšky“. 
Pokud má uživatel fixní 
ohybové deformace kolen 
a/nebo boků, změřte 
vnitřní délku nohy přímo 
od boku ke kotníku (ne přes 
koleno). Tím je zajištěno, 
že uživatel je ve správné 
poloze pro ovládání MyWay 
v rámci rozsahu aktivního 
pohybu dolních končetin.

•  Sedlo: Můžete ho použít 
k usazení uživatele před 
připojením postroje k rámu. 
Nicméně, po nastavení 
polohy nemusí uživatel 
sedlo vyžadovat. To lze 
odstranit a uživatel nese 
vlastní hmotnost s pomocí 
dodatečné podpěry 
a tříselních pásů. Úplné 
pokyny najdete v kapitole 
11.7 „Sedlo“. 

•  Opěrka hlavy: Pokud má 
uživatel omezené ovládání 
pohybů hlavy anebo 
kolísající svalový tonus, 
před přemístěním uživatele 
do MyWay se ujistěte, že 
je opěrka hlavy ve správné 
poloze. Úplné pokyny 
najdete v kapitole 11.3 
„Opěrka hlavy“. 

12.1 Nastavení výšky

12.2 Příslušenství

•  Uvědomte si, že jemné 
nastavení výšky nespustí 
uživatele v rámu dolů. 
Proto na začátku nastavte 
dítě do trochu nižší polohy, 
abyste mohli použít jemné 
nastavení.

•  Vedení kotníků: Použijte 
ho k vedení pohybu 
dolních končetin, aby 
nedocházelo k nůžkové 
nebo asymetrické chůzi. 
Vedení může být použito 
dále na dolní končetině 
pro větší proximální 
podporu. Úplné pokyny 
najdete v kapitole 11.5 
„Vedení kotníků“. 

•  Tlačné madlo pro 
doprovod:  
Je užitečným doplňkem 
MyWay, který pečovatelům 
umožňuje bezpečné tlačit 
a řídit zařízení. Úplné 
pokyny najdete v kapitole 
11.1 „Tlačné madlo pro 
doprovod“. 

•  Připojovací pás pro dospělé:  
Poskytuje užitečnou 
podporu a umožňuje 
terapeutovi ovládat 
pohyb MyWay bez použití 
rukou, kterými může 
uživateli fixovat pohyby 
hlavy. Spojení může být 
také použito pro zajištění 
optimálního snížení 
spasticity tím, že uživatel 
stojí a pohybuje se na obě 
strany, aby se dosáhlo 
mobilního přenesení váhy/
bočního posunu. Úplné 
pokyny najdete v kapitole 
11.2 „Připojovací pás 
pro dospělé“. 

•  Madla pro oporu při chůzi: 
Madla pro oporu při chůzi 
nainstalujete až poté, co 
byl uživatel přesunut do 
rámu; získáte více prostoru 
pro přesun. Úplné pokyny 
najdete v kapitole 11.4 
„Madla pro oporu při chůzi“. 

•  Uvědomte si, že uživatel  
nakloněný dopředu pomocí 
nastavení úhlu pronace 
ztrácí výšku. Proto, pokud 
je použita funkce úhlu 
sklonu, použijte jemné 
nastavení výšky ke  
zvednutí dítěte. Úplné 
pokyny viz kapitola 9.11 
„Jemné nastavení výšky“. 
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•  Úplné pokyny viz kapitola 
10.1 „Příprava postroje“ 
a 10.2 „Oblékání postroje“.

•  Při prvním použití nastavte 
uživatele do svislé polohy, 
aby měl optimální výhled. 
Pokud má uživatel 
problémy se zahájením 
chůze, nakloňte uživatele 
dopředu. Uvědomte si, že 
po nastavení sklonu se 
sníží výška. Podle potřeby 
zvedněte dítě pomocí 
jemného nastavení výšky.

•  Úplné pokyny viz kapitola 
9.10 „Nastavení úhlu 
pronace“ a 9.11 „Jemné 
nastavení výšky“. 

•   Směr nastavte buď 
volně, nebo pouze 
jednostranně, přiměřeně 
podle schopnosti uživatele 
ovládat produkt. Úplné 
pokyny najdete v kapitole 
9.7 „Funkce aretace 
směru“. 

•  Odpor nastavte volně nebo 
podle potřeby, aby bylo 
zajištěno optimální řízení 
a ovládání rychlosti. Úplné 
pokyny najdete v kapitole 
9.9 „Funkce odporu“. 

•  Pokud má uživatel 
tendenci couvat, nastavte 
zadní zámek. Úplné pokyny 
viz kapitola 9.8  
„Funkce zabránění rozjetí 
dozadu“ . 

•  Úplné pokyny viz kapitola 
10.4 „Přemístění postroje 
do rámu a z rámu“ a 10.5 
„Montáž postroje k rámu“.

•  Úplné pokyny viz kapitola 
9.14 „Nastavení výšky 
ramen“. 

12.3 Příprava a oblékání  
postroje

12.6 Nastavení úhlu sklonu 
(pronace)

12.7 Kolečka

12.4 Přeprava do rámu 12.5 Výška ramen  
a podpěry
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13.0  Informace o čištění a péči
Postroj

•  Postroj lze prát v pračce  
na 60 °C na jemný 
program.

1)  Rozložte postroj 
barevnými přezkami 
směrem nahoru.

2)  Jestli jsou tříselní popruhy 
připojené k černým 
přezkám, uvolněte 
popruhy a připojte je 
k šedým přezkám – 
ujistěte se, tak učiníte 
na obou stranách.

 

3)  Složte pás popruhu 
a upevněte ho na suchý 
zip pod tříselním pásem.

 

4)  Složte postroj dovnitř, aby 
byla vidět barevná vnitřní 
část, a zapněte  
suchý zip.

 
5)  Vložte postroj do pracího 

vaku, zatáhněte za 
stahovací šňůrky a uvažte 
je na mašli.

• Nesušte v sušičce na 
prádlo.

•  Většinu skvrn lze 
odstranit čistou utěrkou 
z mikrovlákna a vlažnou 
vodou. Tento způsobe 
čištění je účinnější než 
standardní utěrka, voda  
a mýdlo.

Varování – 
Doporučujeme  
rozložit postroj do 
roviny, pokud ho 
nepoužíváte. 

Mikrovlákno je tvořené velmi 
jemnými polyesterovými 
a nylonovými nitkami, které 
vytváří jednotlivá vlákna. 
Jedno mikrovlákno je 
100krát tenčí než lidský vlas. 
Mikrovlákna jsou tak malá, 
že k nim přilnou i nejmenší 
mikroskopické částice 
znečištění - takové, které 
normálně tkaninou projdou. 
Z těchto důvodů dochází 
k zachycení nečistot a prachu 
utěrkou z mikrovlákna. 
Jedná se o přirozené čištění 
bez použití chemikálií.

Utěrka z mikrovlákna musí 
být vždy čistá, protože 
nečistoty mohou zůstat 
zachycené ve vláknech 
utěrky.

Při praní v horké vodě se 
uvolní částice nečistot.
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14.0 Každodenní 
prohlídka výrobku 
Prohlídka
Terapeuti, rodiče 
a pečovatelé

Doporučujeme, aby 
terapeuti, pečovatelé nebo 
rodiče denně prováděli 
vizuální kontroly zařízení, 
aby bylo zajištěné bezpečné 
používání výrobku.  
Doporučené denní kontroly 
jsou podrobně popsané níže.

1.  Zkontrolujte horní 
podpůrnou jednotku, 
jestli je upevněná k rámu 
(pouze pro velikosti 2 a 3).

2.  Zkontrolujte všechna 
kolečka, jestli se volně 
pohybují a lze je řádně 
zajistit. Zkontrolujte brzdy, 
aretaci směru, funkci 
zabránění rozjetí dozadu 
a funkci odporu,  
jestli fungují správně. 

3.  Zkontrolujte úhel pronace, 
jemné nastavení výšky, 
nastavení celkové výšky 
a výšky ramen, jestli je lze 
volně nastavovat a řádně 
zajistit podle potřeby. 

4.  Zkontrolujte opotřebení 
zvedacích popruhů.

•  Rezavé skvrny odstraňte 
co nejdříve.

•  Nenamáčejte postroj 
a použijte pouze  
malé množství čisticího 
prostředku. Postroj  
lze prát ručně.  
Doporučujeme  
používat pouze  
teplou vodu a  
neabrazivní čisticí 
prostředek.

•  Doporučujeme ho 
při sušení zavěsit.

•  Před použitím se vždy  
ujistěte, že je postroj  
suchý.

Kovové a plastové 
součásti

•  Pro denní čištění můžete 
použít mýdlo  
a vodu nebo 
antibakteriální sprej.

•  Pro hloubkové čištění  
můžete použít nízkotlaký 
parní čistič.

•  K čištění plastových 
nebo kovových  
součástí nepoužívejte  
rozpouštědla.

•  Před použitím se ujistěte,  
že výrobek je suchý.

Varování– pokud máte 
pochybnosti o bezpečném 
používání vašeho výrobku 
Leckey, nebo pokud dojde 
k závadě jakékoliv součásti, 
přestaňte používat výrobek, 
a co nejdříve kontaktujte 
náš tým péče o zákazníka 
nebo našeho místního 
prodejce.

5.  Zkontrolujte opotřebení 
popruhů připojovacích 
bodů postroje a přezek. 

6.  Zkontrolujte opotřebení 
uživatelského postroje 
a všech popruhů/přezek. 

7.  Zkontrolujte suchý zip  
postroje a vykartáčujte  
chuchvalce, aby byla 
zajištěna  
jejich řádná funkce. 

8.  Zkontrolujte opotřebení 
zvedacích bodů postroje 
a zvedacích  
popruhů.

9.  Zkontrolujte veškeré 
příslušenství,  
jestli je řádně upevněné. 
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15.0  Roční prohlídka výrobku
Technici, specialisté 
společnosti Leckey, prodejci 

Společnost Leckey 
doporučuje, abyste 
nejméně jednou ročně 
nechali výrobek důkladně 
prohlédnout a výrobek byl 
schválen pro další používání. 
Tato prohlídka musí být 
prováděna technicky 
způsobilou osobou, která 
byla vyškolena v používání 
výrobku. Musí být provedeny 
alespoň následující kontroly.

1.  Zkontrolujte horní 
podpůrnou jednotku, jestli 
je upevněná  
k rámu (pouze 
pro velikosti 2 a 3).

2.  Zvedněte rám 
a zkontrolujte každé 
kolečko. Zkontrolujte 
všechna kolečka, že se 
volně pohybují, a očistěte 
je. Zkontrolujte brzdy, 
jestli bezpečně zabrzdí 
kolečka. Zkontrolujte 
aretaci směru,  
funkci zabránění rozjetí 
dozadu a funkci odporu,  
jestli fungují správně. 

3.  Zkontrolujte úhel pronace, 
jemné nastavení výšky, 
nastavení celkové výšky 
a výšky ramen, jestli je lze 
volně nastavovat a řádně 
zajistit podle potřeby. 

4.  Zkontrolujte opotřebení 
zvedacích popruhů.

5.  Zkontrolujte opotřebení 
popruhů připojovacích 
bodů  
postroje a přezek. 

6.  Zkontrolujte opotřebení 
uživatelského postroje 
a všech popruhů/přezek. 

7.  Zkontrolujte suchý zip  
postroje a vykartáčujte  
chuchvalce, aby byla 
zajištěna  
jejich řádná funkce. 

8.  Zkontrolujte opotřebení 
zvedacích bodů postroje 
a zvedacích  
popruhů.

9.  Zkontrolujte veškeré 
příslušenství, jestli je 
řádně upevněné. 

10.  Zkontrolujte díly/šrouby/
upevňovací prvky, jestli 
nejsou uvolněné. 

11.  Vizuálně zkontrolujte 
strukturu  
výrobku a ujistěte se, že 
kolem  
svarů nejsou žádné 
známky únavových trhlin 
nebo prasklin.

12.  Vizuálně zkontrolujte  
plastové díly výrobku, 
jestli nevykazují známky 
únavových trhlin nebo  
prasklin.

13.  Společnost Leckey 
doporučuje udržovat 
písemný záznam 
o ročních prohlídkách 
výrobku.

Varování– pokud máte 
pochybnosti o bezpečném 
používání vašeho výrobku 
Leckey, nebo pokud dojde 
k závadě jakékoliv součásti, 
přestaňte používat výrobek, 
a co nejdříve kontaktujte 
náš tým péče o zákazníka 
nebo našeho místního 
prodejce.
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16.0  Opětovné vydání výrobků Leckey

17.0  Servis výrobku

Varování– pokud máte 
pochybnosti o bezpečném 
používání vašeho výrobku 
Leckey, nebo pokud dojde 
k závadě jakékoliv součásti, 
přestaňte používat výrobek, 
a co nejdříve kontaktujte náš 
tým péče o zákazníka nebo 
našeho místního prodejce.

Většina výrobků Leckey je 
posuzována a objednávána 
podle požadavků 
jednotlivých uživatelů. 
Před dalším použitím 
výrobku doporučujeme, aby 
terapeut, který předepsal 
výrobek, provedl kontrolu 
kompatibility zařízení 
pro nového uživatele a ujistil 
se, že výrobek nemá žádné 
úpravy nebo speciální 
příslušenství.

Před dalším používáním 
musí být na výrobku 
provedena podrobná 
technická prohlídka. Ta musí 
být prováděna technicky 
způsobilou osobou, která 
byla vyškolena v používání 
a prohlídkách výrobku. 
V kapitole 15 „Každoroční 
prohlídka výrobku“ najdete 
požadované kontroly, které 
musí  
být provedeny.

Než výrobek předáte 
k dalšímu používání, 
doporučujeme jej 
desinfikovat jednou z 
následujících metod:

Upozornění: Než budete 
výrobek desinfikovat, vždy 
z něj nejprve odstraňte 
usazené nečistoty.

1. Pokud je to možné, 
doporučujeme použít 
automatický „aerosolový“ 
desinfekční systém, který 
pokryje všechny povrchy 
desinfekčním prostředkem. 
Před použitím je třeba si 
důkladně přečíst pokyny 
výrobce vybraného systému 
a následně je dodržovat. 

2. Pokud automatický 
desinfekční systém není k 
dispozici, všechny povrchy 
výrobku se musí utřít 
desinfekčními ubrousky 
nebo tekutou desinfekcí na 
měkkém hadříku. Vhodnými 
přípravky jsou 70% IPA, 
70% alkohol nebo naředěný 
bělicí prostředek.  Při 
použití je třeba dodržovat 
pokyny výrobce vybraného 
přípravku. Potahy a 
tkaniny výrobku by se měly 
důkladně vyčistit podle 
pokynů v kapitole o čištění a 
údržbě v této příručce.

Předejte kopii tohoto 
návodu k obsluze společně 
s výrobkem. Kopii si 
můžete stáhnout na našich 
webových stránkách www.
leckey.com.

Společnost Leckey 
doporučuje uchovávat 
písemný záznam o všech 
prohlídkách provedených 
během dalšího používání 
výrobku.

Servis všech výrobků Leckey 
musí být prováděn pouze 
technicky způsobilými 
osobami, které byly 
vyškoleny v používání 
výrobku.

Ve Velké Británii a Irsku 
kontaktujte Servisní centrum 
Leckey na telefonním čísle 
+44 (0) 2892 600750 a náš 
tým péče o zákazníka 
vám s radostí pomůže 
se splněním vašich 
servisních požadavků.

Veškeré mezinárodní 
servisní dotazy musí být 
směřovány na příslušného 
distributora Leckey, který 
vám rád pomůže. Více 
informací o distributorech 
Leckey najdete na našich 
webových stránkách  
www.leckey.com.
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16.0  Opětovné vydání výrobků Leckey 18.0 Technické informace
Rám velikosti 1 Rám velikosti 2 Rám velikosti 3

Věk (přibližně) 1-5 4-11 9-16

Výška ramen uživatele (od podlahy) 
(mm) 635 – 920 870-1190 1070 – 1490

Výška sedla uživatele (vnitřní délka nohy) 
(mm) 220 – 440 400-610 550 – 810

Max. Hmotnost uživatele (kg) 25 50 80

Hmotnost rámu (kg) 12 (rám velikosti 1 a  
nosná (páteřní) jednotka 
nejdou oddělit)

6,5 9,5

Hmotnost nosné (páteřní) jednotky (kg) 10,5 11

Šířka rámu (mm) 570 670 720

Délka rámu (mm) 720 850 1100

Velikost 
postroje Věk (přibližně) Obvod břicha v úrovni 

pupku (cm)
Max. Hmotnost uživa-
tele (kg) Barva

1 1-4 46-56 50 kg Fialová

 2 2-6 50-60 50 kg Zelená

3 5-9 55-65 50 kg Modrá

4 8-12 60-70 80 kg Červená

5 12-15 70-80 80 kg Oranžová

6 16-18 80-90 80 kg Šedá

Varování – Maximální hmotnost uživatele pro tento výrobek se stanovuje 
na základě kombinace zvolených velikostí rámu a postroje – maximální 
hmotnost uživatele musí být nižší než jejich mezní hodnoty. Například, pokud 
zvolíte rám velikosti 3 a postroj velikosti 3, maximální hmotnost uživatele je 
50 kg, protože to je mezní hodnota postroje. 



str.44     MyWay Návod k obsluze

Tabulka symbolů
Symbol Čištění

Výrobce

Maximální hmotnost uživatele

Výrobní číslo

Kód výrobku

Přečtěte si návod k použití

CE značka

Zdravotnické zařízení

Varování

Datum výroby

Neobsahuje latex 

Jedinečná identifikace zařízení

Perte v pračce při teplotě 40 °C

Nebělte

Nesušte v sušičce na prádlo 

Nežehlete

Nečistěte chemicky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Distribútor na Slovensku:
LETMO SK, s.r.o.
Medený Hámor 5

www.letmo.sk

T: +421 800 194 984
E: info@letmo.sk

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Severní Irsko

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

leckey.com

Seznam všech distributorů najdete na webových stránkách leckey.com.
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