
Sedací zařízení Squiggles 
Uživatelský manuál





Sedací zařízení Squiggles bylo navrženo 
tak, aby nabízelo uživateli vysokou 
úroveň komfortu při posturálním 
polohování, aniž by došlo k omezení 
funkčnosti a mobility samotného 
systému. Tato příručka obsahuje návod 
na to, jak můžete rychle, snadno a 
bezpečně využívat všech jeho funkcí. 
Bezpečnostní pokyny a návod na 
správnou údržbu zařízení vám navíc 
pomohou zajistit dlouhodobou životnost 
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1. Účel použití
Aktivní sedací systém Squiggles byl 
navržen pro tělesně postižené děti ve 
věku od 1 do 5 let. Je určen pro použití 
v domácnosti a ve škole. Sedací zařízení 
má maximální přípustnou hmotnost 
uživatele 22kg. Systém je modulární a 
lze jej používat v kombinaci s vybranými 
exteriérovými a interiérovými podvozky. 
Teleskopická konstrukce podvozku 
Squiggles a podvozek Easy jsou určeny 
pro použití v domácnosti, lze je však 
použít také venku (podmínkou je rovná 
plocha, po které se zařízení pohybuje). 
Teleskopické konstrukce nesmí být 
vystavovány nepříznivým vlivům počasí; 
v opačném případě může dojít ke korozi 
použitých kovových částí

Sedací jednotku lze kombinovat s celou 
řadou podvozků. Bližší informace můžete 
nalézt na našich webových stránkách 
www.leckey.com.

2. Prohlášení o shodě
James Leckey Design Ltd jakožto 
výrobce s výhradní odpovědností tímto 
prohlašuje, že sedací zařízení Squiggles 
splňuje předepsané požadavky evropské 
směrnice 93/42/EHS, normy EN12182 
týkající se technických pomůcek 
určených osobám se zdravotním 
postižením a všeobecné požadavky a 
metody zkoušení.

3. Záruční podmínky
Záruka se vztahuje pouze na výrobky 
užívané dle stanovených pravidel a 
pouze k zamýšlenému účelu použití dle 
uvedených doporučení a návodů výrobce 

(viz všeobecné obchodní, dodací a 
platební podmínky). Na všechny výrobky 
a související komponenty je poskytnuta 
dvouletá záruční lhůta.

4. Záznamy o použití zařízení
Váš výrobek Leckey je veden jako 
zdravotní zařízení první třídy a jako 
takové by mělo být předepisováno, 
nastaveno či poskytováno k opětovnému 
použití pouze řádně proškolenou a 
technicky zdatnou kompetentní osobou. 
Společnost Leckey doporučuje řádné 
vedení písemných záznamů o všech 
nastaveních, kontrolách za účelem 
opětovného uvedení výrobku do oběhu a 
ročních prohlídkách zařízení.

5. Záznamy o odborném uživatelském 
školení (Rodiče, učitelé a asistenti)
Váš Leckey produkt je zařízení, určené 
ke zdravotnickým účelům, zařazené do 
třídy 1 a jako takové by mělo být užíváno 
pouze rodiči, učiteli a asistenty, kteří byli 
řádně proškoleni technicky kompetentní 
osobou, která je seznámila zejména s 
níže uvedenými kapitolami předkládané 
uživatelské příručky:

Kapitola 6 
Bezpečnostní informace

Kapitola 11 
Frequent Adjustments for Daily Use

Kapitola 12 
Čištění a údržba 

Kapitola 13 
Každodenní kontrola

Leckey doporučuje vedení písemných 
záznamů o všech osobách, které byly 
proškoleny v souvislosti se správným 
použitím tohoto výrobku.



6.1 Před použitím si vždy řádně prostudujte 
přiložené pokyny pro použití výrobku.

6.2 Pro lepší zajištění bezpečnosti by se 
uživatel umístěný v zařízení Leckey neměl 
nikdy nechávat bez dozoru.

6.3 V kombinaci s vaším výrobkem 
Leckey používejte výhradně schválené 
komponenty. Na zařízení Leckey nikdy 
neprovádějte žádné úpravy či změny. 
Nedodržení těchto pokynů může 
znamenat zvýšené riziko pro uživatele 
a osobu asistenta a mimo jiné vede ke 
ztrátě nároku na záruku.

6.4 V případě, že máte jakékoliv 
pochybnosti v souvislosti s bezpečným 
použitím vašeho výrobku Leckey nebo 
máte podezření na poruchu jakékoliv jeho 
části, přestaňte výrobek ihned používat. 
Následně se co nejdříve spojte se 
servisním oddělením, případně kontaktujte 
místního prodejce.

6.5 Před tím, než usadíte uživatele do 
zařízení, proveďte požadované nastavení 
a zkontrolujte, zda jsou všechny jeho 
prvky řádně zajištěny. K provedení 
některých nastavení můžete potřebovat 
použít nářadí, které je dodáváno spolu 
s výrobkem. Nářadí uchovávejte mimo 
dosah dětí.

6.6 V průběhu usazování uživatele do 
sedacího zařízení dítě vždy nejprve 
zajistěte za pomoci pánevního postroje 
(z bezpečnostních důvodů a z důvodů 
správného nastavení).

6.7 Pokud se tento výrobek používá 
stacionárně, vždy zajistěte správné 
nastavení koleček. Tyto musí být 
zaaretovány a musí směřovat ven od 
základny; zajistíte tím lepší stabilitu 
výrobku. Dodržení tohoto postupu je 
obzvláště důležité při použití funkce 
prostorového náklonu či naklopení zádové 

opěrky.

6.8 Pokud je sedačka umístěn na 
teleskopickém podvozku, zajistěte 
zaaretování páky nastavení výšky a sklonu 
sedačky tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
náhodnému uvolnění ostatními dětmi.

Pokud je sedačka umístěn na podvozku 
Easy, zajistěte zaaretování páky nastavení 
výšky a sklonu sedačky tak, aby nemohlo 
dojít k jejímu náhodnému uvolnění 
ostatními dětmi.

6.9 Pokud je sedací systém používán na 
teleskopickém podvozku nebo podvozku 
Easy, nedoporučujeme jeho posun spolu 
s uživatelem po nerovném povrchu. 
Při přesunu uživatele do a ze zařízení 
doporučujeme postupovat s mimořádnou 
opatrností.

6.10 Zařízení nikdy nenechávejte bez 
dozoru ve svažitém terénu se sklonem 
větším, než 5 stupňů. Nikdy nezapomínejte 
zaaretovat všechna kolečka.

6.11 Při přesunu zařízení z jednoho 
místa na druhé vždy používejte výhradně 
madlo. Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte 
terapeutický stolek nebo opěrku hlavy.

6.12 Tento produkt obsahuje malé části, 
které mohou představovat riziko udušení 
pro malé děti. Vždy zkontrolujte, zda 
jsou všechna aretační tlačítka a šrouby v 
možném dosahu dítěte řádně utaženy a 
zajištěny. 

6.13 Výrobky Leckey jsou v souladu s 
požadavky protipožárních předpisů dle 
normy EN12182.  Mohou však obsahovat 
plastové části, a proto je nutné uchovávat 
vše mimo dosah přímých zdrojů tepla 
vč. otevřeného ohně, cigaret a plynových 
hořáků.

6 Bezpečnostní informace



Sedací systém Squiggle prošel crash 
testem a je vhodný pro použití ve vozidle. 
Byl testován v plné výbavě na náhradní 
základně s připojenou tvarovanou opěrkou 
hlavy značky Leckey.

Při použití sedacího zařízení Squiggle 
ve vozidle musí být splněny následující 
podmínky:

Squiggle sedací zařízení musí být umístěno 
tak, aby směřovalo dopředu. Dále musí 
být použito ve spojení se systémem 
UNWIN a tvarovanou opěrkou hlavy, 
která musí být po celou dobu přepravy 
správně napolohována. Tvarovaná opěrka 
hlavy je dodávána ve formě volitelného 
příslušenství spolu se sedacím zařízením 
Squiggle. 

Sedací systém Squiggle prošel crash testy 
a splňuje požadavky normy ISO16840 
(část 4). Pro bližší informace se obraťte na 
oddělení péče o zákazníky.

Důležité upozornění!
Výše uvedené podrobnosti crash testování 
se týkají pouze a výhradně sedacího 
zařízení Squiggle  a připojovací desky. 
Pokud používáte sedací systém Squiggle 
na podvozku určeném pro invalidní vozíky, 
řiďte se (v souvislosti s výsledky crash 
testů) výhradně informacemi uvedenými v 
uživatelské příručce příslušného výrobce. 

Sedací zařízení Squiggles  
- Crash testy

6.14 Nepokládejte na desku stolku 
předměty o teplotě vyšší než 40 stupňů 
Celsia.

6.15 Provádějte pravidelnou údržbu 
vašeho výrobku. Nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte 
váš výrobek a ujistěte se, že je v dobrém 
stavu.

6.16 Produkt je určen pro použití v 
interiéru. Pokud jej nepoužíváte, měl 
by být skladován na suchém a teplotně 
stabilním místě. Doporučený bezpečný 
rozsah uživatelských teplot je v rozsahu 
od +5 do +40 stupňů Celsia.

6.17 Před popojížděním s výrobkem 
vždy nejprve zkontrolujte řádné dotažení 
plastových tlačítek na madle. 

6.18 Před použitím zařízení se vždy 
ujistěte, zda je připojovací madlo na 
sedací jednotce správně spojeno s 
konstrukcí. Pokud by toto nebylo správně 
zaaretováno do šasi, mohlo by dojít k 
uvolnění sedací jednotky a následnému 
vážnému poranění dítěte či osoby 
pečovatele.

6.19 Vždy mějte na paměti mezeru na 
spodní straně stolku, do které by dítě 
mohlo vložit prst (mezi kovovou konzolu a 
základnu plastového stolku). 



Návod na 
vybalení 
a montáž 
sedacího 
systému
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Kontrola jednotlivých částí
Gratulujeme vám k zakoupení sedacího 
zařízení Squiggle! Při otevírání krabic 
nejprve odřízněte popruhy a dávejte 
u toho pozor, abyste neprořízli pásku, 
protože by mohlo dojít k poškození 
některých součástí umístěných uvnitř. 
Veškeré součásti jsou zabaleny v 
polyetylénových obalech, které jsou každý 
zvlášť viditelně označeny štítky. Opatrně 
je vyjměte z krabice a překontrolujte 
všechny objednané části zásilky.

Bezpečnost především
Všechny obaly uchovávejte mimo dosah 
dětí.

Některé části příslušenství je zapotřebí 
smontovat dohromady ještě před tím, než 
umístíte sedačku ke kostře zakoupeného 
podvozku. V případě, že budete instalovat 
sedačku na mobilní základnu, věnujte 
pozornost řádnému připojení spojovací 
desky k mobilnímu podvozku. Pokyny 
týkající se uchycení této připojovací desky 
ke konkrétnímu typu podvozku naleznete 
u příslušné desky. Jakmile překontrolujete 
všechny komponenty, můžete přistoupit 
k montáži samotného sedacího systému 
Squiggles a jeho následnému spojení s 
podvozkem.

Univerzální nářadí
Celou řadu nastavení lze provést za pomoci 
univerzálního kusu nářadí, které je dodáváno 
spolu se sedačkou a zpravidla bývá 
umístěno v brašně s nářadím.



Opěradlo je pro potřeby dopravy dodáváno 
v rozloženém stavu. Nejprve jej zvedněte 
do svislé polohy a zároveň zasuňte vnitřní 
trubku (A) do zámku otočného čepu (B). 
Zajistěte opěradlo ve vzpřímené poloze 
utažením západky (C). Zkontrolujte, zda je 
bezpečně zajištěno a nepohybuje se pod 
tlakem.

Zvětšit velikost sedacího systému 
Squiggles lze za pomoci instalace 
ramenních opor. Nejprve odstraňte držák 
opěrky hlavy. Tento je z bezpečnostních 
důvodů zablokován v určité poloze a k 
demontáži je zapotřebí vyvinout jistou 
míru síly.  Následně vložte podpěru ramen 
mezi opěradlo a držák opěrky hlavy. Poté 
opětovně připojte držák opěrky hlavy za 
pomocí dodaných 2 sad šroubů (A & B). 

7.1 Nastavení zádové 
opěrky

7.2 Montáž ramenních 
opor

C B

A

A

B



Za účelem upevnění opěrky nohou na 
základnu sedadla je zapotřebí nejprve 
odstranit šroub a matici z kovového dříku 
na opěrce. Poté musíte posunout kovovou 
trubku směrem do výlisku (viz obrázek). 
Jakmile se otvor v kovové desce nachází 
zároveň s otvorem ve výlisku, vložte šroub 
a zajistěte ho dodanou maticí. Ujistěte se, 
že konec šroubu vyčnívá z konce matice.

Nyní můžete sedadlo napojit na šasi a 
dokončit tak montáž celého produktu 
včetně veškerého objednaného 
příslušenství. 

Vždy se ujistěte, že jsou stupačky pevně 
připojeny.
 

7.3 Montáž stupaček



Nastavte výšku podvozku na maximum 
tak, abyste minimalizovali riziko zpětného 
zatížení při upevnění sedačky. Informace 
o nastavení výšky zakoupeného podvozku 
naleznete v kapitole 11.

Nejprve uvolněte pojistný kolík (A) na 
přední straně sedadla. Chcete-li to provést, 
vytáhněte kolík a otočte jím o 90 stupňů. 
Opatrně zvedněte sedadlo a vložte jej do 
podvozku. Na zadní straně spodní části 
sedadla uvidíte přijímací drážku (B). Poté ho 
bezpečně umístěte přes trubku (C) směrem 
k zadní části šasi. Vytáhněte rukojeť (D) 
v přední části sedačky a otočte sedačku 
směrem dopředu a dolů. Jakmile je přední 
část sedadla v nejnižší poloze, uvolněte 
rukojeť a zatlačte ji dopředu, abyste 
zajistili, že je plně zapojena do přední 
trubky. Otáčejte pojistným kolíkem tak, aby 
se zajistil v pozici před držadlem. Pokud 
narazí na rukojeť, pak není sedadlo správně 
zasunuto; vyjměte ho a opakujte výše 
popsaný postup. 

7.4 Montáž sedacího systému k 
teleskopickému nebo Easy šasi

Před umístěním dítěte do sedacího 
systému vždy zkontrolujte, zda je rukojeť 
zcela zasunutá. Pokud není rukojeť 
správně zapojena, může se sedadlo 
uvolnit a mohlo by dojít k vážnému zranění 
dítěte nebo osoby pečovatele. 

B

C

D

A



7.5 Montáž rukojeti

Rukojeť připevníme k teleskopickému 
podvozku i podvozku Easy tak, že vložíme 
její dvě spodní nožky do trubek tak, jak je 
znázorněno na obrázku. 

Rukojeť má bezpečnostní čudlíky, které je 
třeba při vkládání spodních nožek stisknout. 
U teleskopického šasi tlačte na vkládané 
nožky až do momentu, kdy tyto čudlíky 
vyčnívají z druhého konce přijímacích trubek. 
V případě Easy šasi se bezpečnostní čudlíky 
zajistí v otvorech vkládacích trubek. Jakmile 
jsou na svém místě, zajistěte rukojeť za 
pomoci utažení dvou plastových ručních 
knoflíků (A), které se nyní nachází pod 
rukojetí.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby / 
zajišťovací knoflíky utažené; zvláště pokud 
se pohybujete se zařízením po chodbách s 
nerovnou nebo šikmou podlahou.  

A

A

7.6 Montáž opěrky 
hlavy

Pro upevnění opěrky hlavy Leckey vsuňte 
dřík do držáku na opěradle, nastavte jej do 
požadované polohy a zajistěte plastovou 
rukojetí.

Sedací systém Squiggles byl navržen tak, 
aby byl kompatibilní s podporou hlavy 
značky Whitmyer. Opěrka hlavy Whitmyer 
Lynx se k zařízení připojuje stejným 
způsobem, jako opěrka hlavy značky 
Leckey. Chcete-li připojit opěrku hlavy řady 
Whitmyer Pro-Series, odstraňte distanční 
objímku z přijímajícího držáku a zajistěte 
vertikální dřík v požadované poloze za 
pomocí západky.

Upozorňujeme, že opěrka hlavy by nikdy 
neměla být použita k posouvání nebo řízení 
sedacího systému; vždy k tomuto účelu 
používejte výhradně rukojeť.



7.8 Montáž 
abdukčního klínu

Chcete-li upevnit klín, umístěte kovový 
držák do přijímací drážky (A). Chcete-li ho 
zajistit v určité poloze, pevně ho zatlačte 
směrem dolů. Je zde k dispozici pojistný 
otvor, který zajišťuje správné umístění 
držáku. Kovová špička držáku by v průběhu 
montáže měla směřovat k opěrce zad. Aby 
se zabránilo náhodnému odstranění klína, 
zajistěte pojistný kolík.

Před umístěním dítěte do sedadla klín vždy 
nejprve vyjměte. 

7.7 Montáž pevných 
bočnic/nastavitelných 
podložek
Při současném zajištění (držení) součástek 
odstraňte šroub a podložku. Zarovnejte 
plastové zařízení pro nastavení úhlu a boční 
konzolu s otvorem v opěradle a namontujte 
podložku a šroub (A).

K tomu, abyste připojili prodlužovací 
podložky, použijte stejnou metodu, jako je 
uvedeno výše.

A

A



7.10 Montáž sandálů7.9  Instalace 
upevňovacích šroubů na 
sandály

Umístěte sandál tak, aby upevňovací 
šroub procházel otvorem v podnožce. 
Z důvodu zajištění umístěte na spodní 
stranu podnožky gumovou podložku (a), 
doplněnou o kovovou podložkou (b) a 
knoflík (c) na upevňovací šroub. Chcete-
li sandály polohovat, jednoduše povolte 
knoflík (c) pod podnožkou, vyberte 
požadovanou pozici a knoflík znovu 
utáhněte.

Vložte příslušný spojovací šroub (a) spolu se 
zádržnou destičkou (b). Nasaďte gumovou 
krytku (c) po obou stranách sandálu. 
Utáhněte za pomoci čtyř dodaných šroubů 
(d). K tomu, abyste odstranili nebo nahradili 
spojovací šroub, postupujte dle výše 
uvedeného návodu v obráceném pořadí. 

AB

C

2

1

C

A
1

2

3

B

D

C

C

D



Protáhněte popruh přes otvor v sandále a 
poté ho zatlačte zpět a přes spodní část 
přezky. Pak přetáhněte popruh přes jeho 
horní část. Nakonec zajistěte popruhy na 
místě a znovu je přesuňte dolů. Zkraťte 
popruh na požadovanou délku.

7.11 Montáž fixace 
kotníků

1

2

3

4



7.12 Složení stolku

Chcete-li připevnit ramena k držákům 
zásobníků, uvolněte západku (A), umístěte 
lišty na vnitřní plochu desky tak, aby 
do sebe tvarově zapadly plastové části. 
Vyměňte západku na vnější straně. Opakujte 
totéž na druhé straně. Ujistěte se, že obě 
vodorovné trubky jsou zarovnány tak, aby 
se nacházely v přijímačích konzol.

A

7.13 Montáž 
terapeutického stolku

Terapeutický stolek je upevněn k sedačce 
za pomocí trubek stolku, které jsou 
zasunuty do přijímacích konzol. Jakmile se 
stolek nachází v požadované poloze, stačí 
jen bezpečně utáhnout západku (A).

Vždy mějte na paměti mezeru na spodní 
straně stolku, do které by dítě mohlo vložit 
prst (mezi kovovou konzolu a základnu 
plastového stolku).

A



7.14 Montáž pomocné 
tyče

Pomocnou tyč nainstalujete tak, že zavedete 
konzoly (A) do držáku stolku a zajistíte 
je pomocí plastového knoflíku (B). Totéž 
zopakujete na protilehlé straně a poté 
zasunete trubky do konzol (A) a utáhnete 
plastový knoflík (C).

AC

B

7.15 Montáž prodloužené 
sedací opory

Nejprve upevněte přijímací konzoly (A) 
ke spodní straně sedáku. K dispozici je 
hliníková deska s předvrtanými otvory, ke 
kterým jsou připojeny. Za pomoci ručních 
knoflíků (B) otevřete přijímací konzoly (A) 
pod základnou sedáku. Vložte prodlužovací 
dlouhé nosné podpěrné lišty. Nastavte 
požadovanou hloubku a dotáhněte knoflíky. 



A
B



7.16 Rozhraní pro základny 
invalidních vozíků a kočárků

Rozhraní “A” pro připojení na mobilní 
základnu o šířce 12” 
Univerzální rozhraní bylo navrženo tak, 
aby umožnilo připojení sedaček Squiggles 
k libovolné standardní mobilní základně o 
průměru 12 “(305 mm), která byla vyrobena 
z 1” (25,4 mm) bočních trubek.

Deska rozhraní by měla být nainstalována 
kvalifikovaným technikem, který je technicky 
zdatný a zvládne provést správné nastavení 
mobilní základny. K umístění rukojetí, 
závěsů nohou a opěrky rukou na mobilní 
základnu může být zapotřebí provedení 
úpravy nastavení v závislosti na velikosti 
a hmotnosti dítěte tak, aby byla zajištěna 
stabilita sedadla.

Vždy dbejte pokynů výrobce mobilní 
základny týkajících se správného 
nastavení. Zvláštní pozornost věnujte 
těžišti produktu a jeho stabilitě.

Uživatelé používající zařízení Leckey by 
nikdy neměli být ponecháni bez dozoru.  

Nastavení a upevnění sedačky Squiggles 
na jakoukoli mobilní základnu by mělo být 
provedeno technicky kompetentní osobou, 
která je obeznámena s nastavením mobilní 
základny.

Informace o správné umístění na základnu 
získáte v konkrétních montážních 
pokynech dodaných spolu s rozhraním.



Brašna na 
nářadí

8



Obsah brašny
Brašna obsahuje vzorník barev Squiggles,  
barevné tužky Leckey, uživatelský manuál 
Squiggles a multifunkční nástroj Leckey.

Montáž brašny
Brašnu instalujte až po úplné montáži a 
nastavení zařízení. Nejsnadněji se instaluje 
tak, že sejmete polstrování zad. Připevníte 
ho za pomoci elastických poutek, které se 
napnou napříč přes zadní desku. Mohou se 
také natáhnout přes boční podpěry, pokud 
jsou namontovány. Jakmile je brašna na 
svém místě, namontujte zpět polstrování 
zad.

Kartičky a barevné tužky
Děti si mohou na kartu napsat své jméno, 
nakreslit obrázek nebo si ji nabarvit tak, aby 
bylo jasné, že je sedací zařízení výhradně 
jejich..

Brašna obsahuje malé součásti, které by 
mohly představovat nebezpečí udušení pro 
malé děti. Vždy proto zkontrolujte, zda je 
zip uzavřen.

Uživatelé by se během užívání produktů 
Leckey  neměli nechat bez dozoru. 



Montáž 
polštářů

9
Doporučujeme vkládat polštáře v 
následujícím pořadí

1.  Vedení stehen
2.  Sedák
3.  Sakrální opora
4.  Pánevní pás
5.  Trupový postroj (pokud je součástí)
6.  Zádová opěrka
7.  Bočnice
8.  Opora ramen (pokud je součástí)
9.  Hrudní popruhy
10.  Opěrka hlavy



9
9.1 Femorální polštáře

Umístění femorálních polštářů, je snazší, 
pokud nejprve posunete femorální vodítko 
směrem dopředu (viz kapitolu 10 týkající se 
nastavení hloubky sedadla)

Natáhněte femorální polštář na vodítka 
femuru. Femorální polštář je umístěn pod 
jednostranným polštářkem sedáku. 



9.2 Jednostranný polštář 
sedáku

Instalace je snazší pokud před montáží 
sedáku sedadla nakloníte opěradlo zad (viz 
kapitola 10). Zarovnejte jednostranný sedák 
sedadla s částí pro umístění nohou směrem 
dopředu. Zajistěte jej nejprve v zadní části 
polštáře pomocí dvou upevňovacích druků 
(A) a poté také po stranách (B). Polštář je 
pak zajištěn vpředu pomocí dvou pružných 
poutek (C), které se zaháknou za háčky (D) 
pod sedákem.

A

B
D

C



9.4 Pánevní postroj

Pánevní postroj je připevněn za pomoci 
posunutí vodítek kyčlí směrem do kapes 
(A) na vnější straně postroje. V požadované 
poloze ho upevníte za pomoci zajištění do 
jedné ze
západek (B) na nastavitelném vedení kyčlí. 
Spona na závěsném popruhu je následně 
připevněna k přezkám (C) po obou stranách 
sedáku. Nakonec je pánevní postroj zajištěn 
připevněním ke středové plastové přezce 
(D). 

C

BA

D

C

9.3 Sakrální polštář

Srovnejte sakrální polštář s dolní částí 
opěradla zad a zatlačte na něj směrem 
dolů tak, abyste sepnuli zajišťovací prvky. 
Umístěte spodní spojovací části (A) pod 
opěradlo a připevněte je na suchý zip na 
horní zajišťovací poutka (B).

B

A



A

B
C



9.5 Trupový postroj
Spolu s malým a středním trupovým 
postrojem zároveň obdržíte čtyři spojovací 
pásky, konzoly, šrouby, podložky a pojistné 
matice. Před fixací trupového postroje 
nejdříve připevněte spojovací popruhy k 
zádové opěrce nebo setu ramenních opor.   
K tomu, abyste zapojili spojovací popruhy k 
zádové opěrce, umístěte konzolu do otvoru 
a nastavte ji za pomoci dodaných šroubů a 
podložek do požadované výšky.
Pro zapojení spojovacích popruhů k setu 
ramenní opory je záhodno zafixovat popruhy 
přímo k přední straně v oblasti ramen (bez 
použití konzol). 
Zbývající dva boční pásky jsou zapojeny do 
dvou přijímacích otvorů po obou stranách 
zádové opěrky. Trupový postroj jednoduše 
zapojte do připojovacích popruhů (A, B & C) 
po levé a pravé straně (z pohledu dítěte).  



9.6 Polštář zádové opěrky

Pokud máte na zařízení nainstalovány 
laterální opěry, nastavte je ještě před 
upevněním polštáře zádové opěrky na 
maximální možnou šířku. Následně polštář 
zajistěte na svém místě za pomoci 4 druků 
umístěných na desce zádové opěrky. Jako 
první vyrovnejte (A) a upněte horní druky a 
následně zajistěte spodní upevňovací prvky.
K nastavení polohy za pomoci podložky 
nebo klínu slouží dodaný panel se suchým 
zipem, který se nachází ve spodní části 
polštáře. 

A

A

9.7 Polstrování laterálních 
opěr

K tomu, abyste snadno připojili polstrování 
laterálních opěr, musíte nejdříve nasunout 
polštáře polstrovanou stranou směrem 
dovnitř sedu. Následně provlečte plastovou 
přezku (A) otvorem v krytu a provlečte dva 
pásy na suchý zip okolo spodní části výlisku 
a připojte je k panelu se suchým zipem (viz 
obrázek). Nakonec ohněte přes klapku (B). 

A

B



9.8 Polstrování opory 
ramen (pokud je součástí)

Pokud disponujete polstrovanou oporou 
ramen, nasuňte polštář přes celou jeho 
konstrukci a zajistěte jej za pomoci 
pojistných druků. Vše je snazší, pokud 
před tím povolíte laterální oporu ramen (viz 
kapitola 10). 

9.9 Hrudní popruhy

Hrudní popruhy lze upevnit zacvaknutím 
přezky (A) po obou stranách laterální opěry.

A



9.11 Polstrování ploché 
opěrky hlavy a polstrování 
bočnic
Pro připojení plochého opěrky hlavy položte 
polštář na opěrnou desku hlavy a poté 
zajistěte středové a horní upevňovací prvky 
na své místo. Potahy bočních krytů opěrky 
hlavy jsou připevněny stejným způsobem 
jako polstrované potahy bočnic. 

9.10 Polstrování 
konturované opěrky hlavy

Pro připojení opěrky hlavy umístěte
polštář na opěrnou desku hlavy a potom 
upevněte boční a horní upevňovací prvky. 
Přiložte spodní klapku pod desku a zajistěte 
dva zbývající upevňovací druky.

Plastová vyztužená část by měla být 
umístěna mezi sestavou opěrky hlavy a 
polštářkem, ale neměla by být zapnutá uvnitř 
polštáře.



Klinické 
nastavení pro 
posturální 
management
Klinické nastavení výrobku musí 
být provedeno technicky zdatnou 
a kompetentní osobou, která 
absolvovala odborné školení 
týkající se použití daného výrobku. 
Leckey doporučuje, aby byly 
vedeny písemné záznamy o 
veškerém klinickém nastavení 
tohoto výrobku.

Před umístěním dítěte do sedačky 
nastavte požadovanou výšku 
zádové opěrky, hloubku sedu a 
výšku podnožky. Případné úpravy 
nastavení lze provést dodatečně i 
s dítětem usazeným v zařízení.10



10.2 Distanční podložky 
pánevního pásu

Podložky pánevního postroje mohou být 
použity k regulaci šířky mezi vedením kyčlí. 
Chcete-li distanční podložky jednoduše 
připevnit, umístěte je na vnitřní stranu 
postroje a následně zajistěte suchým zipem 
na vnější straně tak, jak je znázorněno. 

10.1 Pánevní postroj 
a vedení kyčlí

Chcete-li nastavit šířku vedení kyčlí, 
uvolněte šrouby (A), nastavte požadovanou 
šířku a znovu utáhněte. Chcete-li nastavit 
hloubku postroje, přemístěte upevňovací 
prvky (B) do jedné z poloh. Opěrné pásy 
nastavte
(C) na požadovanou délku. Zajistěte, aby 
byla spona (D) ve středu bezpečně sepnutá. 
Pokud používáte sedačku venku a vaše dítě 
má na sobě kabát, umístěte pánevní postroj 
pod oblečení.

A

B

C

D



10.3 Hloubka sedadla

Pro nastavení hloubky sedadla jednoduše 
uvolněte šrouby (A) na spodní straně 
sedadla a nastavte požadovanou hloubku. 
Utáhněte šrouby bezpečně zpět. Pozice 
může být doladěna s dítětem umístěným v 
sedacím zařízení. 

10.4 Výška zádové opěrky

Při nastavení celkové výšky zádové opěrky 
nejdříve povolíte západku (A) a následně 
nastavíte požadovanou výšku opěradla 
dle výšky ramen uživatele. Po nastavení 
správné polohy utáhnete západku zpět. 
Finální úpravy výšky lze dokončit s dítětem 
umístěným v sedačce.

A

minimální 
sezení

maximální
sezení

A



10.5 Úhel zádové opěrky

Požadovaný úhel zádové opěrky lze 
nastavit prostřednictvím uvolnění západky 
(A) na zámku otočného čepu. Vyberte si 
požadovanou pozici a bezpečně utáhněte 
západku zpět. Ke zvolení požadovaného úhlu 
použijte měřítko na boční straně trubky. 

Vždy se ujistěte, že úhel zadní části je zajištěn 
tak, aby udržoval požadovanou polohu 
dítěte. Úhel opěradla lze nastavit i s dítětem 
usazeným na sedadle.

10.6 Výška stupaček

Chcete-li nastavit výšku podnožky, uvolněte 
šroub (A) na přední straně opěrné trubky 
lýtka, posuňte podnožku do požadované 
výšky a utáhněte šroub.

Chcete-li nastavit správnou výšku stupaček, 
změřte vzdálenost od zadní části kolena 
dítěte ke spodní části jeho paty.
Nastavení lze provést s dítětem v sedačce.  

Dříve, než umístíte dítě do sedacího zařízení, 
se vždy ujistěte, zda je podnožka nastavená 
bezpečně tak, abyste zabránili sesunutí 
uživatele.

A

A



10.7 Sakrální podložka a 
bederní opěrka

V dolní části zádové opěrky a na sakrálním 
polštáři je umístěn suchý zip sloužící k 
zajištění polohovacích klínů / podložek (A). 
Tyto obyčejné klíny ve tvaru C jsou velmi 
jednoduchým, ale účinným prostředkem 
k zajištění sakrální nebo bederní opory (v 
závislosti na potřebách dítěte).

10.8 Bočnice /prodlužovací 
podložky

Pro nastavení šířky, výšky a úhlu bočních 
podpěr povolte šroub (A) a poté, co 
nastavíte požadovanou polohu, ho znovu 
utáhněte.

Ten samý postup dodržte také pro 
nastavení výšky a úhlu prodlužovacích 
podložek.  

A

A



10.10 Hrudní popruhy10.9 Laterální opora 
ramen

Pro změnu nastavení šířky hrudního 
postroje nadzvedněte přední stranu 
potahu, pásky na suché zipy (A) upravte 
na požadovanou šířku a znovu zajistěte 
potahy. 

Pro změnu úhlu laterální opory ramen 
uvolněte šrouby (A) a proveďte požadované 
úpravy úhlu; poté znovu utáhněte. 

A A



10.11 Trupový 
postroj

Před umístěním dítěte do sedacího systému 
otevřete trupový postroj na jedné straně 
za pomoci odpojení jednoho ramenního 
popruhu (A), jedné boční přezky (B) a jedné 
přezky pánevního pásu (C). Když je dítě 
v sedacím systému, natáhněte trupový 
postroj přes jeho přední stranu a následně 
postroj zajistěte připojením k boční přezce 
(B), ramennímu popruhu (A) a přezce 
pánevního pásu (C).

Všechny popruhy postroje jsou nastavitelné 
tak, že zvednete potah (D), nastavíte 
požadovanou délku a potah opět vrátíte na 
své místo. 

Vždy se ujistěte, že popruhy postroje (C) 
jsou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 
posunu směrem vzhůru, protože hrozí 
nebezpečí udušení uživatele.  

C
A

B
C

D
D



10.12 Nastavení úhlu 
stupaček

Chcete-li nastavit úhel tak, aby odpovídal 
plantarflexi nebo dorsiflexi, jednoduše 
povolte nebo utáhněte ovládací knoflík (A) a 
vyberte požadovaný úhel

10.13 Sandály

Pro polohování chodidel uživatele v 
sandálech zajistěte dodané pásky na suchý 
zip tak, aby se noha přidržovala na svém 
místě. Pásky by měly být vedeny přes 
nárt a přes prsty. Přední pásek může být 
protažen jedním ze dvou otvorů na obou 
stranách sandálů - v závislosti na velikosti 
chodidel uživatele (2).

Pokud dítě nosí sandály nebo lehkou obuv, 
zkontrolujte pásky, abyste se ujistili, že tyto 
nedráždí pokožku.

A

1

2



10.14 Konturovaná 
opěrka hlavy

Chcete-li nastavit výšku, hloubku a úhel 
tvarované opěrky hlavy, povolte ruční 
knoflíky (A) a po provedení požadovaného 
nastavení je znovu utáhněte.

Vždy dávejte pozor na to, abyste si při 
nastavování výšky opěrky hlavy neskřípli 
prsty do otvoru. 

10.15 Plochá opěrka 
hlavy s bočnicemi

Pro nastavení výšky, hloubky a úhlu ploché 
opěrky hlavy použijte ruční páky (A).

Chcete-li nastavit šířku bočnic, uvolněte 
plastový knoflík (B), opory posuňte do 
požadované polohy a knoflík znovu pevně 
utáhněte.

A

A

A

A
B

B

A

A



10.16 Nastavení 
terapeutického stolku

Chcete-li upravit hloubku umístění stolku, 
povolte knoflíky (A), nastavte stolek 
do požadované pozice a bezpečně ho 
zajistěte. Pro nastavení výšky stolku 
povolte šroub (B), umístěte danou část 
do požadované pozice a znovu bezpečně 
utáhněte. Úhel stolku nastavíte tak, že 
povolíte západku (C), stolek umístíte do 
požadovaného úhlu a opět bezpečně 
zajistíte utažením.

Neupravujte nastavení horizontálně 
vedených trubek umístěných pod 
plastovým výliskem vyjma případů, kdy 
vyjímáte stolek ze zařízení.

Vždy si dávejte pozor na to, aby si dítě 
neskříplo při instalaci stolku ruku či prsty 
do otvoru.

Stolek nikdy nepoužívejte k tlačení nebo k 
řízení sedacího systému.

Při výškovém nastavení područek mějte 
vždy na paměti mezeru, do které by se 
mohly skřípnout prsty. 

Na desku stolku nikdy nepokládejte 
předměty o teplotě vyšší, než 40 stupňů 
Celsia.

Vezměte prosím na vědomí, že 
terapeutický stolek je určený výhradně 
pro použití uživatelem. Na desku stolku 
nepokládejte předměty těžší, než 8 kg 
(17.6lbs).

10.17 Nastavení 
pomocné tyče

Pro nastavení výšky uvolněte šroub (D), 
umístěte tyč do požadované výšky a 
bezpečně utáhněte. 

Chcete-li nastavit hloubku pomocné tyče 
tak, aby byla v dosahu dítěte, uvolněte 
knoflík (E), nastavte požadovanou hloubku 
a znovu jej utáhněte

A B

C

D

E

D



Časté nastavení
(terapeuti/
pečovatelé/
rodiče) 
Rodiče a pečovatelé by měli být 
seznámeni technicky a klinicky 
kompetentní osobou, která byla 
odborně vyškolena pro používání 
výrobku, s tím, jak provádět časté 
úpravy a související bezpečnostní 
kontroly popsané v kapitole 6. 
Leckey doporučuje, aby byl veden 
písemný seznam všech rodičů a 
opatrovníků, kteří byli vyškoleni 
pro používání daného produktu.11



11.1 Přesun dítěte do 
sedačeky a ze sedačky

Před usazením dítěte do sedačky proveďte 
každodenní kontrolu výrobku tak, jak je 
uvedeno v kapitole 13 tohoto návodu k 
obsluze.

Sedadlo nastavte do pohodlné výšky, aby 
se usnadnil přenos. Abyste maximalizovali 
stabilitu produktu, uzamkněte všechny 
kolečka (A) a ujistěte se, že jsou 
nasměrována ven. Ujistěte se, že 
bezpečnostní přezka na hrudním postroji 
je uvolněna (B) a nepřekáží (přenos se tím 
usnadní). Odstraňte abdukční klín (C).

Následně uprostřed rozepněte pánevní 
popruhy (D) a rozevřete postroj, čímž se 
zjednoduší samotný přesun. Jako poslední 
uvolněte pásky na sandálech (E), pokud 
jsou tyto součástí systému. Nyní jste 
připraveni přenést nebo umístit dítě do 
sedačky.

Před zapnutím ostatních přezek či postrojů 
vždy nejprve zajistěte pánevní postroj. 
Nastavte postroj tak, aby se dítě nemohlo v 
sedacím zařízení posunout nebo sesunout 
směrem vpřed. 

11.2 Pánevní postroj

Správné umístění a napnutí pánevního 
postroje je klíčem k řízení posturální polohy 
dítěte, která má vliv na jejich pohodlí a 
schopnost dosáhnout funkčních cílů. 
Proto nejprve konzultujte správné napnutí 
popruhů a podložek okolo vašeho dítěte 
s vaším terapeutem (v souvislosti se 
správným posturálním řízením se jedná o 
kritický bod).

Pro napnutí pánevních popruhů a podložek 
kolem dítěte vytáhněte středový řemínek 
(A). Vytáhněte dva postranní pásy (B) tak, 
abyste jemně vyladili polohu pánve a 
nastavte výšku pelot na bocích.

Pravidelně kontrolujte postroj, abyste se 
ujistili, že dítě je v bezpečí a nemůže se v 
sedadle posunout směrem dopředu.
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11.3 Šasi

Sedací zařízení Squiggles je navržena 
tak, aby byla kompatibilní s celou řadou 
podvozků. Tento návod k obsluze zobrazuje 
správné a bezpečné používání sedacího 
systému spolu s Leckey teleskopickým a 
Easy šasi. V případě podvozku od jiného 
výrobce nejdříve konzultujte uživatelské 
příručky daných výrobků.  

Při přípravě podvozku na umístění sedacího 
systému doporučujeme, abyste si jej nejprve 
za pomoci uvedené nožní páky zvýšili do 
pohodlné pracovní výšky.
 

11.4 Nastavení výšky - 
teleskopické šasi

Tuto úpravu můžete provést s dítětem 
v sedačce. Chcete-li nastavit výšku 
teleskopického šasi, stiskněte nožní pedal 
(A) na zadní straně podvozku; držte přitom 
rukojeť (B). Jakmile sundáte nohu z pedálu, 
sedadlo se zastaví ve zvolené výšce. 
Z bezpečnostních důvodů lze pedál pro 
nastavení výšky podvozku zajistit za pomoci 
pojistného aretačního kolíku (C) umístěného 
na pravé straně pedálu. Pro jeho opětovné 
odblokování stačí vyjmout pojistný kolík 
a pootočit s ním o 90 stupňů tak, aby 
jej šlo následně ovládat. Pokud zrovna 
nenastavujete výšku šasi, měl by pojistný 
(aretační) kolík (C) zůstat v zaaretované 
poloze.

Pokud zrovna nenastavujete podvozek, 
mějte vždy zajištěný pojistný kolík. Tím 
zabráníte náhodnému sepnutí nožního 
pedálu.
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11.5 Nastavení výšky - 
Easy šasi

Úpravu výšky Easy šasi byste měli provést 
ještě před umístěním dítěte do sedačky. 
Chcete-li nastavit výšku, uvolněte západku 
(A) na zadní straně základové konstrukce a 
nastavte sedačku do požadované výšky. 
Chcete-li snížit výšku sedadla, zatlačte 
na střed základny sedáku uprostřed nad 
základovou konstrukcí. Z bezpečnostních 
důvodů znovu zajistěte západku. 

Pravidelně kontrolujte zajištění západky, 
abyste se ujistili, že nastavení výšky je 
bezpečné.  

Nenastavujte výšku sedačky s dítětem 
umístěným v zařízení. 

11.6 Náklon v prostoru

Náklon lze provádět i s uživatelem 
umístěným do sedačky. Před nastavením 
úhlu náklonu sedačky se vždy ujistěte, že 
jsou zajištěny pánevní popruhy a uživatel se 
tudíž nemůže sesunout vpřed.

Když je sedací zařízení používáno, měla by 
být objímka (A) vždy v uzamčené poloze. K 
ovládání páky (B) nejprve odblokujte objímku 
(A) otáčením (dokud nezaklapne do otevřené 
polohy). Stiskněte páčku dolů a nastavte 
požadovaný úhel (držte u toho celou 
rukojeť). Poté, co jste nastavili požadovanou 
polohu náklonu, zajistěte uzamykací 
objímku. 

Vždy ponechávejte objímku (A) v uzamčené 
poloze, aby nedošlo k náhodnému uvedení 
páky do činnosti, což by mohlo způsobit 
otřesy sedadla a případně způsobit zranění 
dítěte.

Při ovládání náklonu v prostoru použijte 
rukojeti.

Vždy se u svého terapeuta ujistěte, že 
používání náklonu v prostoru nebude 
způsobovat problémy v souvislosti s 
dýchacími cestami dítěte.
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11.7 Nastavení hrudních a 
trupových popruhů

Pokud dítě potřebuje podporu hrudníku 
jako součást svého posturálního programu 
pro podporu polohy těla, měla by být 
sedačka vybavena pevnými bočnicemi 
nebo kombinací bočnic, hrudního postroje 
a trupových popruhů. Je možné, že bude 
zapotřebí provádět každodenní úpravu 
těchto popruhů v souvislosti s častými 
změnami oděvu uživatele.

Vždy se poraďte se svým terapeutem v 
záležitostech týkajících se optimálního 
polohování a napnutí popruhů a opor dítěte.

Chcete-li změnit šířku hrudního postroje, 
zvedněte přední kryt, nastavte pásky na 
suchý zip (A) a upravte požadovanou šířku. 
Po dosažení správné šířky znovu nasaďte 
kryt.
 
Podrobné pokyny pro nastavení trupových 
popruhů naleznete v kapitole 10.

Vždy se ujistěte, že jsou během použití 
trupového postroje plastové přezky 
zajištěny. 

Zkontrolujte, zda jsou postroj a postranice 
zajištěny, abyste se ujistili, že je dítě v 
bezpečí a nemůže se v sedačce posunout 
dopředu (mohlo by to ovlivnit funkčnost 
jeho dýchacích cest).  

A



11.8 Sandály

Pro polohování chodidel uživatele v 
sandálech zajistěte dodané pásky na suchý 
zip tak, aby se noha přidržovala na svém 
místě. Pásky by měly být vedeny přes 
nárt a přes prsty. Přední pásek může být 
protažen jedním ze dvou otvorů na obou 
stranách sandálů - v závislosti na velikosti 
chodidel uživatele (2).

Pokud dítě nosí sandály nebo lehkou obuv, 
zkontrolujte pásky, abyste se ujistili, že tyto 
nedráždí pokožku.

1
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11.9 11.9 Nastavení 
terapeutického stolku

Aktivní terapeutický stolek lze použít pro 
celou řadu funkcí a jeho pozici lze vyladit 
tak, aby vyhovovala potřebám uživatele a 
prováděné aktivitě, ať už se jedná o zábavu, 
vzdělání nebo krmení. Stolek je uchycen 
k sedadlu za pomoci trubek zasunutých 
do přijímacích konzol. Jakmile se stolek 
nachází v požadované poloze, musí být 
bezpečně zajištěn pojistný knoflík (A).

Pro nastavení výšky stolku uvolněte knoflík 
(B), nastavte požadovanou polohu a 
potom bezpečně utáhněte. Pro nastavení 
úhlu stolku uvolněte knoflík (C), nastavte 
požadovaný úhel a poté bezpečně zajistěte.

Neupravujte horizontální lišty za plastovým 
výliskem, vyjma případů, kdy vyjímáte 
samotný stole

Vždy si dávejte pozor na to, aby si dítě 
neskříplo při instalaci stolku ruku či prsty.

Stolek nikdy nepoužívejte k tlačení nebo k 
řízení sedacího systému.

Vždy si dávejte pozor na to, abyste si při 
nastavování výšky stolku neskřípli prsty do 
otvoru. 

Na desku stolku nikdy nepokládejte 
předměty o teplotě vyšší, než 40 stupňů 
Celsia.

Vezměte prosím na vědomí, že terapeutický 
stolek je určený výhradně pro použití 
uživatelem. Na desku stolku nepokládejte 
předměty těžší, než 8 kg (17.6lbs). 

A B
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12 Čištění & údržba 

Jak provádět údržbu
Při čištění doporučujeme používat pouze 
teplou vodu a čisticí prostředky bez 
abraziv. Nikdy nepoužívejte organická 
rozpouštědla nebo kapaliny pro suché 
čištění.

Čalounění a potahy
1 Povlaky polštářů lze demontovat, prát 
v pračce na 40 ° C a sušit v sušičce při 
nízkých teplotách.

Před praním odstraňte pěnové vycpávky z 
následujících krytů:
Opěrka hlavy
Podpora ramen
Polštář opěrky zad
Sedací polštář

Všechny ostatní nepoškozené měkké 
části čalounění mohou být po odstranění 
šroubů a přezek prány v pračce.

2 Lze je také čistit ručně (za podmínky, 
že sedací systém je v celku). Při čištění 
doporučujeme používat pouze teplou vodu 
a čisticí prostředek bez abraziv. Tkaniny z 
mikrovlákna jsou také vhodné pro čištění 
látek.

3 Skvrny by se měly odstranit co nejdříve za 
pomoci savé látky, ručníků nebo houbičky. 
Na běžné skvrny a zašpinění stačí použít 
obyčejné mýdlo a houbu navlhčenou ve 
vlažné vodě. Dbejte na to, aby nedošlo k 
přílišnému navlhčení čištěného materiálu 
– to by mohlo vést k šíření znečištění po 
povrchu.  
 
4 Na hůře odstranitelné skvrny lze použít 
antiseptické čisticí prostředky. Tyto 
mohou vyžadovat použití bezpečného 
rozpouštědla, jako je např. isopropylalkohol 
nebo technický líh. Jako účinný desinfekční 
prostředek lze použít i domácí bělicí činidla 
v následující koncentraci: ½ šálku na 5 litrů 
vody.

5 Pánevní a trupový pás lze prát v pračce 
na 40 °C. Nejdříve se však ujistěte, že jsou 
odstraněny všechny šrouby a spojovací 
přezky; tyto by mohly způsobit poškození 
pračky. Uchovávejte je na bezpečném místě 
a mimo dosah dětí.

6 Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že 
je suchý.

Kovové a plastové součásti
1. Pro každodenní čištění lze použít mýdlo 
a vodu nebo antibakteriální sprej.

2. Při hloubkovém čištění lze použít 
nízkotlaký parní čistič.

3. K čištění plastových nebo kovových 
součástí nepoužívejte rozpouštědla.

4. Před použitím se ujistěte, že je výrobek 
suchý.



13 Každodenní kontrola

(Terapeuti, rodiče a pečovatelé)
Pro zajištění větší bezpečnosti produktu 
doporučujeme provádění každodenní 
vizuální kontroly zařízení; danou kontrolu 
mohou provádět terapeuti, pečovatelé 
nebo rodiče. Doporučená denní kontrola 
by měla sestávat z níže uvedených kroků:

1. Kontrola zajištění všech nastavovacích 
knoflíků a šroubů a jejich správné umístění.

2. Kontrola známek možného opotřebení či 
poškození všech potahů a suchých zipů.

3. Kontrola všech kol; zda se všechna 
kola volně pohybují a v případě potřeby 
bezpečně zablokují.

4. Ujistěte se, že rukojeť a pojistný kolík 
na desce sedadla jsou plně zajištěny a 
sedačka je pevně upevněna na šasi.

5. Ujistěte se, že pánevní postroj je zcela 
zajištěn kolem uživatele a tento se nemůže 
v sedadle nechtěně posunout či zcela 
sesunout vpřed.

6. Ujistěte se, že je podnožka bezpečně 
připevněna.

V případě pochybností o dalším 
bezpečném používání 
vašeho výrobku Leckey nebo pokud by 
některé součásti 
selhaly, ukončete prosím používání 
výrobku a
kontaktujte co nejdříve naše zákaznické 
oddělení 
nebo vašeho místního prodejce.



14 Prohlídka výrobku

(Terapeuti, technici, prodejci)
Společnost Leckey doporučuje, aby byl každý 
výrobek podroben podrobné kontrole v těchto 
případech:

• Při vzniku jakýchkoliv pochybností o 
technickém stavu výrobku.
• Při změně zdravotního stavu dítěte /jeho růstu.
• Když je výrobek znovu vydáván k 
dalšímu použití.

Tato inspekce by měla být prováděna
technicky kompetentní osobou, která byla
vyškolena pro používání výrobku. Kontrola
by měla obsahovat minimálně následující
kontrolní body:

1. Kontrola všech západek, knoflíků, 
matic, šroubů a plastových přezek a jejich 
správné umístění; náhrada chybějících dílů.  
Pozornost by měla být věnována obzvláště 
následujícím položkám:
> Zajišťovací šrouby opěrky hlavy.
> Šrouby pro nastavení výšky a úhlu 
zádové opěrky.
> Šrouby pro nastavení hloubky sedadla.
> Upevňovací šrouby pro pánevní popruhy / 
bederní pás.
> Nastavení výšky a úhlu podnožky.

2. Zkontrolujte, zda mechanismus nastavení 
výšky podvozku funguje správně. Pokud 
je podvozek ovládaný nožním pedálem, 
zajistěte, aby se výška sedadla při uvolnění 
pedálu nezměnila. Také zkontrolujte, zda 
se zajišťovací čep bezpečně zachytil, aby 
nedošlo k náhodnému nastavení výšky šasi.

3. Sedadlo nastavte při náklonu do 
maximální polohy a ujistěte se, že pojistná 
páka bezpečně uzamkne sedadlo v různých
místech v daném rozsahu.

4. Zkontrolujte, zda není spoj mezi 
sedadlem a podvozkem nebo jeho kovové 
součásti viditelně opotřebeny.

5. Zvedněte základnu a zkontrolujte 
každé kolo samostatně. Ujistěte se, že se 
kola pohybují volně a odstraňte veškeré 
nečistoty z gum. Zkontrolujte, zda brzdy 
bezpečně blokují kola.

6.  Vizuálně překontrolujte strukturu výrobku 
a věnujte pozornost bodům svařování na 
rámu, ujistěte se o (ne)přítomnosti známek 
opotřebení nebo prasklin kolem svarů.

7.  Společnost Leckey doporučuje, aby byla 
vedena písemná evidence všech ročních 
kontrol výrobků.

V případě pochybností o dalším bezpečném 
používání vašeho výrobku Leckey nebo 
pokud by některé součásti selhaly, prosím 
ukončete používání výrobku a kontaktujte 
co nejdříve naše zákaznické oddělení nebo 
vašeho místního prodejce.



15 Recirkulace výrobků 
Leckey

Většina produktů značky Leckey je 
posuzována a objednávána s ohledem 
na potřeby jednotlivých uživatelů. Před 
opětovným vydáním produktu do oběhu 
doporučujeme, aby terapeut, který 
předepisuje výrobek, provedl kontrolu pro 
možnou kompatibilitu zařízení v souvislosti 
s jeho novým uživatelem a zároveň 
zajistil, že výrobek, který je znovu vydán, 
nedisponuje nežádanými modifikacemi 
nebo zvláštními úpravami.

Před opětovným vydáním výrobku by 
měla být provedena podrobná technická 
prohlídka výrobku. Ta by měla být 
provedena technicky kompetentní osobou, 
která byla vyškolena pro používání a 
kontrolu výrobku. Bližší informace o 
provádění požadovaných kontrol naleznete 
v kapitole 14.

Zajistěte, aby byl výrobek důkladně 
vyčištěn, viz kapitola 12 této příručky.

Ujistěte se, že k produktu byla dodána 
kopie uživatelské příručky. Kopii si můžete 
stáhnout na naší webové stránce www.
leckey.com.

V případě, že máte pochybnosti o dalším 
možném bezpečném používání vašeho 
výrobku Leckey nebo pokud by měly 
některé jeho součásti dle vás selhat, prosím 
ukončete používání výrobku a kontaktujte 
co nejdříve naše zákaznické oddělení nebo 
vašeho místního prodejce.



16 Servis

Servis všech výrobků Leckey by měly 
provádět pouze technicky kompetentní 
osoby, které byly odborně vyškoleny pro 
použití výrobku.

Všechny dotazy týkající se mezinárodních 
servisních služeb by měly být směrovány na 
příslušného distributora společnosti Leckey, 
který Vám bude rád k dispozici. Další 
informace o prodejcích a distributorech 
společnosti Leckey naleznete na našich 
webových stránkách www.leckey.com



 



 
 Věk (přibl.)
 
 Maximální hmotnost uživatele  
   
 Výška uživatele
     Min 750mm / 29.5 palců
  
     Šířka sedáku
 (vzdálenost mezi vedením kyčlí)
 Min 160mm / 6.25 palců    
 Hloubka sedáku
 (od opěrky zad k zadní straně kolene) 
 Min 190mm / 7.5 palců
 
 Šířka kolenou
 (vzdálenost mezi klínem a boční stranou sedáku)
 
 Podnožka
 Plantarflexe 10º

 Šířka hrudníku
 (vzdálenost mezi bočnicemi)
 Min 160mm / 6.25 palců

 Teleskopické šasi
 (minimální rozměry při uskladnění)
 Hmotnost  9kg / 19.8lbs
 Šířka 540mm / 21.3 palců

 Easy šasi
 (minimální rozměry při uskladnění)
 Hmotnost 4.5kg / 9.9lbs 
 Šířka 525mm / 20.7 palců

 Hmotnost sedáku

 Šířka sedáku

    
 1 - 5
    
 22kg / 48.4lbs
    
    
 Max 1100mm / 43.3 palců

 
 Max 260mm / 10.2 palců    
    
 
 Max 290mm / 11.4 palců

 Max 90mm / 3.5 palců

 Dorsiflexe 10º

 
 
 Max 220mm / 8.75 palců

 Délka 640mm / 25.2 palců
 Výška 315mm / 12.4 palců

 Délka 630mm / 24.8 palců
 Výška 265mm / 10.4 palců

 6kg / 19.8lbs

 524mm / 21.3 palců

Rozměry Squiggles Seat 



    
 Výška zádové opěrky
 (výška ramen v sedě)
 Min 320mm / 12.6 palců
    
 Úhel zádové opěrky
 Náklon 10°    
    
 Vzdálenost od sedáku k podnožce
 (od šlapky zadní části kolene)
 Min 122.5mm / 4.8 palců      
    
 Náklon v prostoru – Teleskopické šasi 
 Náklon 10° 
 
 Náklon v prostoru – Easy šasi
 Náklon 20°

 Vzdálenost od horní strany sedáku k  
 podlaze  (Easy šasi)
 Min 280mm / 11 palců

 Vzdálenost od horní strany sedáku k  
 podlaze (teleskopické šasi)
 Min 270mm / 10 palců
 Výška stolku
 (od sedáku k vrcholu stolku)
 Min 115mm / 4.5 palců 
  
 Velikost stolku
 460mm x 560mm

 Pokyny pro zajištění stability   
 produktu

    

    Max 380mm / 15 palců

    Sklon 25°

    Max 270mm / 10.6 palců

    Sklon 30°

    Sklon 20°

    Max 380mm / 15 palců

    Max 650 mm / 25 palců

    Max 170mm / 6.7 palců

    18.1 inches x 22 palců

 Dopředu 5 stupňů
 Dozadu 10 stupňů
 Do strany 5 stupňů



Celodenní péče 
o správné držení 
těla batolat, dětí & 
dospělých. 
Spaní, sezení, 
stání, chůze, 
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