
Freestander 
Užívateľská príručka

 Vertikalizačné zariadenie pre deti SK
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Leckey Freestander bol navrhnutý na 
podporu prenášania váhy a symetrie 
stredovej osy. Táto príručka vám 
ukáže, ako môžete rýchlo a ľahko 
využiť všetky funkcie tohto 
vertikalizačného zariadenia. Pokyny o 
bezpečnosti a údržbe produktu 
zabezpečia, že z neho budete mať 
úžitok čo najdlhšie.
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(Rodičia, učitelia a  opatrovatelia) 

Váš  produkt Leckey je    
predpísanou zdravotníckou   
pomôckou triedy 1 a preto     
spoločnosť   Leckey  odporúča,  aby  
rodičia,  učitelia  a  opatrovatelia  
používajúci túto pomôcku boli    
informovaní   technicky  spôsobilou 
osobou  o  nasledujúcich  častiach 
tejto užívateľskej príručky.

      
       

    
     

     
       

     

     
       

       
  

ČASŤ 05: ŠKOLENIE 
O PRODUKTE

ÚČEL POUŽITIA
Leckey Freestander bol navrhnutý 
pre použitie doma alebo v škole na 
vzpriamené státie. Stojan je k 
dispozícii v troch veľkostiach 
určených pre potreby detí so 
zdravotným postihnutím od 1 do 18 
rokov. Veľkosť 1 má maximálnu
nosnosť

 
 užívateľa  60  kg,  veľkosť  2  

80 kg  a veľkosť 3 90 kg.

James Leckey Design Ltd. ako 
výrobca s výlučnou zodpovednosťou 
vyhlasuje, že Leckey Freestander 
vyhovuje požiadavkám smerníc EÚ 
2017/745 a EN12182 technické 
pomôcky pre zdravotne postihnuté 
osoby, všeobecným požiadavkám a 
skúšobným metódam.

Záruka sa vzťahuje iba na prípady, 
keď sa produkt používa v súlade so 
špecifikovanými podmienkami a na 
zamýšľané účely použitia, pri 
dodržaní odporúčaní stanovených 
výrobcov (pozri tiež všeobecné 
podmienky predaja, dodania a 
platby). Na všetky výrobky a 
komponenty vyrobené 
spoločnosťou Leckey sa poskytuje 
trojročná záruka.

Váš produkt Leckey je klasifikovaný 
ako zdravotnícka pomôcka triedy 1 
a ako taký by mal byť predpísaný, 
nastavený alebo opätovne vydaný 
na použitie iba technicky spôsobilou 
osobou, ktorá bola vyškolená v 
používaní tohto produktu. 
Spoločnosť Leckey odporúča, aby 
sa viedol písomný záznam 
poskytujúci podrobnosti o všetkých 
nastaveniach, opätovných 
vydaniach a ročných kontrolách 
tohto produktu.

Spoločnosť Leckey odporúča, aby sa 
viedli písomné záznamy o všetkých 
tých, ktorí boli vyškolení v správnom 
používaní tohto produktu.
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1. Pred použitím si vždy 
dôkladne prečítajte pokyny.

 

2. Užívatelia by nemali byť nikdy 
ponechaní bez dozoru, kým 
používajú zariadenie Leckey.

 

3. S produktom používajte iba 
komponenty schválené 
spoločnosťou Leckey. Produkt 
nikdy nijako neupravujte. 
Nedodržanie pokynov môže viesť 
k riziku pre užívateľa alebo 
ošetrovateľa a stratu platnosti 
záruky na výrobok.

     
    

      
     
        
     

  

4.        
       
     

     
    

     
  

5. Odporúčame, aby sa užívatelia 
nikdy neprenášali priamo zo 
sedenia do stojatej pozície bez 
prípravy a naťahovania. Najlepšie 
je ležať na podložke, ale v 
prípade potreby sa dá vykonať na 
invalidnom vozíku alebo 
pomocou sedacieho systému.

      
    

     
    

       
        

     

6. Predtým, ako užívateľa vložíte do 
tohto produktu, vykonajte všetky 
polohové úpravy a skontrolujte, či 
je všetko bezpečne upevnené.

     
    

     
       

7. Pri umiestňovaní užívateľa do
      

ČASŤ 06:  

8. Keď je výrobok stacionárny, 
uistite sa, že všetky kolieska sú 
uzamknuté a odvrátené od 
základne, pretože to zlepší 
stabilitu produktu.

 

9. Pokiaľ je rám v prevádzke, nikdy 
neupravujte jeho celkovú výšku. 
Pokiaľ je užívateľ v ráme, je 
možné bezpečne vykonať ďalšie 
jemnejšie polohové úpravy.

 
      

     
      

     
       
 10. Výrobok nikdy nenechávajte 

na šikmom podklade, väčšom 
ako 5 stupňov. Vždy 
nezabudnite uzamknúť všetky 
kolieska.

 
      

     
    

   
11. Výrobok obsahuje komponenty, 

ktoré by mohli predstavovať 
nebezpečenstvo zadusenia pre 
malé deti. Vždy skontrolujte, či sú 
zaisťovacie gombíky a skrutky v 
dosahu dieťaťa neustále 
utiahnuté a zaistené.

 
   

    
     

    
     

     
    

12. Výrobky Leckey vyhovujú 
predpisom o požiarnej 
bezpečnosti v súlade s EN12182. 
Výrobok však obsahuje plastové 
komponenty, a preto by mal byť 
chránený pred všetkými priamymi 
zdrojmi tepla vrátane otvoreného 
ohňa, cigariet, elektrických a 
plynových ohrievačov.

 
    

    
   

    
    
      

     
    

  13. Na stolík neumiestňujte  predmety 
s teplotou vyššou než 40°C.

 
       

      

BEZPEČNOSŤ

Ak máte pochybnosti o ďalšom 
bezpečnom používaní vášho 
produktu alebo ak by niektoré 
časti zlyhali, prestaňte produkt 
používať a čo najskôr 
kontaktujte náš zákaznícky 
servis alebo miestneho 
predajcu.

stojaceho rámu z 
bezpečnostných dôvodov vždy 
najskôr zaistite panvový pás. 
Potom by mali byť pripevnené 
hrudné a kolenné popruhy.
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14. Produkt pravidelne čistite. 
Nepoužívajte abrazívne čistiace 
prostriedky. Pravidelne vykonávajte 
kontroly, aby ste sa uistili, že je váš 
produkt v dobrom stave.

 

15. Výrobok je určený na použitie v 
interiéroch a ak sa nepoužíva, mal 
by sa skladovať na suchom 
mieste, ktoré nie je vystavené 
extrémnym teplotám. Rozsah 
bezpečnej prevádzkovej teploty 
produktu je +5°C až +40°C.

 

 07ČASŤ :  
    

  
  

    
     

      
      

     
     

      
      

   

     
      

       
      

        
   

Vložte  vnútorné  trubky  do  prijímacích 
trubiek  na  kolieskovej základni.  
Priloženým imbusovým kľúčom bezpečne 
utiahnite dve malé skrutky s objímkami na 
každej prijímacej trubke.

       
       

      
  

7.1 MONTÁŽ 
FREESTANDERA

ODBALENIE A  
MONTÁŽ 
PRODUKTU 
Skontrolujte diely

Keď dostanete svoj Freestarender, 
bude v krabici a zabalený v 
niekoľkých častiach. Váš 
Freestander je štandardne s hrudnou 
doskou, vrátane bočných pelot, 
kolennej dosky, panvového popruhu, 
terapeutického stolíka a misky, 
základni s kolieskami, vnútornými 
trubkami a sandálmi.

Totstander sa dodáva bez 
koliesok, stolíka a s hrudným 
pásom namiesto pevnej hrudnej 
dosky. Opatrne vyberte všetky 
časti z krabice a skontrolujte, či 
máte všetky diely, ktoré ste si 
objednali.

Bezpečnosť predovšetkým

Polyetylénové vrecká 
uchovávajte mimo dosahu 
detí.

Pri  montáži  Freestandera  najskôr 
uvoľnite skrutky nastavenia     výšky

 na vonkajších zvislých 
trubkách a vyberte vnútorné 
trubky.

Potom nasuňte hlavný vonkajší rám 
cez vnútorné trubky a dotiahnite dve 
skrutky nastavenia výšky v 
požadovanej výške.
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Stolík je potom zaistený svorkou 
stolíka do jedného z otvorov na 
bočnej strane rámu. 

7.2 PRIPEVNENIE 
STOLÍKA

Stolík sa na Freestander pripevní 
posunutím vonkajších trubiek, ktoré sú už 
pripevnené k podnosu, ponad vnútorné 
trubky, ktoré sú už pripevnené k základni, 
a potom dotiahnutím skrutiek.
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G

G
F

E

ČASŤ 8: 
KLINICKÉ  
NASTAVENIE  
VERTIKALIZÁTORA

 

       
      

     
        

      
       

8.1 NASTAVENIE

Vložte požadovanú upevňovaciu skrutku  
spolu s prídržnou doskou

     
Umiestnite gumené veko na vrchnú aj 
spodnú časť sandálu 

    
      

       
     

   

7.3 PRIPEVNENIE 
SANDÁLOK

Upevnite pomocou  4 dodaných  skrutiek.
 Ak  chcete  demontovať/   vymeniť
 upevňovaciu  skrutku,  obráťte   

 
tento

 
postup.

Umiestnite  sandál  tak,  aby   upevňovacia
 skrutka   prešla do  otvoru stupátka.  Na 

zabezpečenie sandálu, na spodnej strane 
stupátka,  umiestnite  gumovú  podložku 

  po  ktorej  nasleduje  kovová
 

podložka
  

   

a  potom  gombík   
   skrutke.  Na  umiestnenie

 
sandálov

 jednoducho  uvoľnite
 

gombík
   

E

F
G na upevňovacej 

G pod
stupátkom,

vyberte požadovanú pozíciu a znova 
utiahnite gombík.

Klinické nastavenie produktu by mala 
absolvovať technicky a klinicky 
spôsobilá osoba, ktorá bola vyškolená 
v používaní produktu. Spoločnosť 
Leckey odporúča viesť písomný 
záznam o všetkých klinických 
nastaveniach tohto produktu.

HRUDNEJ OPORY
Najskôr by ste mali zmerať 
vzdialenosť od nôh užívateľa po 
miesto tesne pod pažami. Najlepšie 
sa to robí v ľahu, na podložke. Výška 
medzi hornou časťou hrudnej dosky a 
sandálmi by mala byť nastavená na 
ekvivalent tejto vzdialenosti. Bude to 
vždy prvá úprava, ktorú musíte 
vykonať.
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1. Vpred a vzad pre profilovanie 
tela. 

     

2. Hore a dole pre jemnejšie úpravy 
výšky hrudnej opory v poslednej 
chvíli. 

      
     

    
3.

 
    

    
     

    

     
     

     

Kolenná opora sa pomocou skrutiek 
nastavuje úplne rovnako ako hrudná 
opora.

8.1 NASTAVENIE 
HRUDNEJ OPORY

  

8.3 NASTAVENIE 
KOLENNÝCH OPIER 

Ak chcete nastaviť výšku hrudnej 
dosky, uvoľnite skrutky,     nastavte 
ich do požadovanej polohy a potom 
skrutku       pevne utiahnite.
Hrudná opora má množstvo 
ďalších úprav, ktoré sa vykonávajú 
uvoľnením skrutiek na boku 
hrudnej dosky.

Uvoľnením týchto skrutiek je 
možné posunúť hrudnú oporu:

Mierne naklonenie dopredu / 
dole alebo dozadu / hore, aby 
sa pomohlo pri riadení polohy 
roztiahnutej alebo pri ohnutí.

Nikdy sa nepokúšajte 
nastaviť výšku hlavného 
rámu, keď sa používa 
vertikalizátor.

Pri nastavovaní kolennej 
opory vždy buďte opatrní, 
aby ste zabránili 
zacviknutiu prstov.

Kolenné opory sú pripevnené skrutkami                 
na           prednej strane kolennej opory. 
Po uvoľnení tejto skrutky je možné 
kolennú oporu posúvať zľava doprava a 
otáčať. Po dosiahnutí požadovanej 
polohy by ste mali skrutku          
bezpečne znova utiahnuť.

Pri nastavovaní kolenných 
opier buďte vždy opatrní, 
aby ste zabránili 
zacviknutiu prstov.
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8.4 NASTAVENIE 
SANDÁLOK

8.5 PRIPOJENIE 
PANVOVEJ OPORY

Ak chcete sandále umiestniť, 
jednoducho uvoľnite gombík pod 
stupátkom, vyberte požadovanú 
polohu a gombík znova utiahnite. Ak 
chcete umiestniť nohy užívateľa do 
sandálov, zaistite ich pomocou 
suchých zipsov, aby bola noha držaná 
na danom mieste. Popruhy by mali 
byť umiestnené cez priehlavok nohy a 
cez prsty. Predný remienok je možné 
previesť jedným z dvoch otvorov na 
oboch stranách sandálov, v závislosti 
od veľkosti chodidla užívateľa.

Ak má dieťa obuté 
sandále alebo ľahkú obuv, 
skontrolujte remienky, aby 
ste sa ubezpečili, že 
popruh nedráždi pokožku.

Panvový pás by mal byť najskôr 
pripevnený k užívateľovi, opäť, ak je 
to možné, ležiac na podložke.

Panvové popruhy sú pripevnené 
okolo panvy užívateľa. Dlhšie 
remene sa potom prevlečú cez 
vonkajšie trubky rámu a za 
užívateľom sa pevne zaistia suchým 
zipsom na páse. Aby ste mohli ľahko 
identifikovať remienok, ktorý obieha 
užívateľa, a ten, ktorý sa pripája k 
rámu, je na tom, ktorý obchádza rám, 
našitý štítok Leckey.
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ČASŤ 9: ČASTÉ 
ÚPRAVY PRE 
KAŽDODENNÉ 
POUŽITIE 

 

9.1 PRENOS 
UŽÍVATEĽA DO A Z 
VERTIKALIZÁTORA

Nastaviteľné bočné opory Freestander 
je možné nastaviť dovnútra a von 
uvoľnením skrutiek                   na 
zadnej strane hrudnej dosky. Po 
uvoľnení týchto skrutiek je možné  
bočné opory nastaviť do požadovanej 
polohy a po dosiahnutí tejto polohy by 
sa mali skrutky bezpečne znova 
utiahnuť. 

Výška bočných opier sa dá čiastočne 
nastaviť. Ak chcete zmeniť výšku, 
povoľte  skrutky,                podľa 
potreby umiestnite bočnú oporu a 
potom skrutky                    bezpečne 
utiahnite. Bočné opory sú okolo 
užívateľa zaistené utiahnutím 
bezpečnostného pásu do správnej 
polohy. Ihneď upevnite bezpečnostný 
pás.

9.2  NASTAVENIE 
BOČNÝCH OPIER

Rodičom a opatrovníkom by malo 
byť ukázané, ako vykonávať časté 
úpravy, a mali by byť informovaní o 
bezpečnostných kontrolách v časti 6 
technicky a klinicky spôsobilou 
osobou, ktorá bola vyškolená v 
používaní produktu. Spoločnosť 
Leckey odporúča, aby sa viedli 
písomné záznamy o všetkých 
rodičoch a opatrovateľoch, ktorí boli 
vyškolení v používaní tohto 
produktu.

Pred umiestnesením dieťaťa do 
zariadenia vykonajte dennú kontrolu 
produktu, ako je uvedené v časti 11 
tohto návodu na použitie.

Pred umiestnením dieťaťa do produktu 
zaistite všetky kolieska tak, aby boli 
otočené smerom von, aby sa 
maximalizovala stabilita produktu. Uistite 
sa, že pásy na hrudníku, postrojoch na 
podporu bedrového kĺbu a sandále sú 
uvoľnené a nezavadzajú, aby ste tým 
uľahčili prenos.

Vždy najskôr zaistite 
panvový pás a 
bezpečnostný pás, až 
potom hrudný pás a nohy 
užívateľa.
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B

  

9.3 NASTAVENIE 
KOLENNÝCH OPIER

9.4 NASTAVENIE 
SANDÁLOK

Vždy buďte opatrný, 
aby ste sa uistili, že sa 
prsty nepricviknú pri 
úprave bočných opier.

Opierky kolien sú pripevnené skrutkami            
na           prednej strane kolenného 
bloku. Po uvoľnení tejto skrutky je 
možné kolennú oporu posúvať zľava 
doprava a otáčať. Po dosiahnutí 
požadovanej polohy by ste              mali  
skrutku bezpečne znova utiahnuť.

Ak chcete sandále umiestniť, 
jednoducho uvoľnite gombík pod 
stupátkom, vyberte požadovanú 
polohu a gombík znova utiahnite. Ak 
chcete umiestniť nohy užívateľa do 
sandálov, zaistite ich pomocou 
suchých zipsov, aby bola noha držaná 
na danom mieste. Popruhy by mali 
byť umiestnené cez priehlavok nohy a 
cez prsty. Predný remienok je možné 
previesť jedným z dvoch otvorov na 
oboch stranách sandálov, v závislosti 
od veľkosti chodidla užívateľa.
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Stolík je možné výškovo a uhlovo 
nastaviť uvoľnením skrutky            na 
trubkách stolíka, nastavením do 
požadovanej polohy a následným 
bezpečným                        dotiahnutím

 
skrutiek.

9.5 NASTAVENIE 
STOLÍKA

9.6 PRIPOJENIE 
PANVOVÉHO PÁSU

Poloha stolíka môže byť tiež 
zmenená vo vzťahu k hrudnej opore. 
Jednu z troch pozícií         je možné        
zvoliť, aby sa uľahčilo  používanie rúk.
Stolík je dodávaný s

Pri nastavovaní 
bočných podpier vždy 
buďte opatrní, aby ste 
zabránili pricviknutiu 
prstov.

A

krytom stolíka a miskou, čo znamená, 
že môžete stolík používať s plochým 
krytom a misku používať na hranie.

Panvový pás by mal byť najskôr 
pripevnený k užívateľovi, opäť, ak je 
to možné, na podložke. Panvové 
pásy sú pripevnené okolo panvy 
užívateľa, dlhšie pásy potom prejdú 
cez vonkajšie trubky rámu a za 
používateľom sú pevne zafixované 
suchým zipsom na páse. Aby ste 
mohli ľahko identifikovať pás, ktorý 
obieha užívateľa, a ten, ktorý sa 
pripája k rámu, je na tom, ktorý 
obchádza rám, našitý štítok Leckey.
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ČASŤ 10: 
ČISTENIE A 
ÚDRŽBA

 

  

     
      

     
      

 

  1. Poťah a látky je možné čistiť  
ručne, pokiaľ sú navlečené na 
mieste. Pri čistení odporúčame 
používať iba teplú vodu a 
neabrazívny čistiaci prostriedok.

       
      

    
      
   2. Najlepšou metódou čistenia je 

technika „utrieť a osušiť“.       
   3. Zafarbenie by sa malo čo 

najrýchlejšie odstrániť pomocou 
savej látky, uterákov alebo 
špongie. Bežné mydlo a špongia s 
teplou vodou sú účinné na bežné 
znečistenie a menšie úniky. Dajte 
pozor, aby ste látku nadmerne 
nenavlhčili, pretože by to 
spôsobilo rozšírenie škvŕn.

      
     

      
      

     
       

       
   

4. Antiseptické čistiace prostriedky 
môžu byť použité na odolnejšie škvrny. 
Tieto môžu vyžadovať bezpečné 
rozpúšťadlo, ako je izopropylalkohol 
alebo minerálny lieh. Ako užitočný 
dezinfekčný prostriedok sa môže 
použiť aj pol šialky bielidla na 5 litrov 
vody.

    
      

      
     

       
      

       
 

5. Pred použitím sa uistite, či je 
produkt suchý.

 

     

1. Na každodenné čistenie je 
možné použiť mydlo a vodu 
alebo antibakteriálny sprej.

      
      

 
2. Na hĺbkové čistenie je možné 
použiť nízkotlakový parný čistič.       

    
3. Na čistenie plastových, 

drevených alebo kovových 
komponentov nepoužívajte 
rozpúšťadlá.

       
    

 

4. Pred použitím sa uistite, že 
je produkt suchý.

       
 

5.   Pravidelne  kontrolujte  všetky 
drevené  komponenty , aby  ste 
zistili, či na nich nie sú praskliny 
alebo triesky.

     
      

  

 11ČASŤ :  
  

(Terapeuti,   rodičia a  opatrovatelia)
     

      
       

        
     

1. Uistite sa, že sú všetky 
nastavovacie gombíky a skrutky na 
svojom mieste a bezpečne utiahnuté.

      
     

2. Skontrolujte všetky poťahy, či 
nie sú opotrebované.

       
  

Údržba

Pri čistení produktu odporúčame 
používať iba teplú vodu a 
neabrazívny čistiaci prostriedok. 
Nikdy nepoužívajte organické 
rozpúšťadlá alebo čistiace kvapaliny.

Poťah a látky

Kovové, plastové a drevené 
komponenty

 
DENNÁ KONTROLA 
PRODUKTU 

Odporúčame, aby denné vizuálne 
kontroly zariadenia vykonávali 
terapeuti, opatrovatelia alebo rodičia, 
aby sa zaistilo bezpečné použitie 
produktu. Odporúčané denné kontroly 
sú podrobne uvedené nižšie.
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3. Skontrolujte,  či  sa  všetky  kolieska  
pohybujú  voľne  a  dajú  sa  bezpečne  
zaistiť.

 

4. Skontrolujte všetky pásy na suchý 
zips a vlákna kefy, aby ste zaistili 
pevné upevnenie remienkov.

 

 12ČASŤ : ROČNÁ 
KONTROLA 
PRODUKTU

 
  

(Terapeuti, technici,  odborní konzultanti Leckey  
 , predajcovia)

     
      

       
       

       
     

       
       
      

1. Skontrolujte, či sú všetky 
gombíky, matice, skrutky a 
plastové spony na svojom 
mieste, a vymeňte všetky 
chýbajúce predmety.

       
     

    
     

• 

• 

2. Zdvihnite základňu a skontrolujte 
každé koliesko zvlášť. Uistite sa, 
že sa pohybujú voľne a odstráňte 
nečistoty z gumových častí 
koliesok. Skontrolujte, či brzdy 
bezpečne zaistia kolesá.

 

3. Vizuálne skontrolujte povrch 
výrobku a venujte pozornosť 
zvarovým bodom na ráme, aby 
ste sa presvedčili, že okolo 
zvarov nie sú známky únavy 
alebo praskania.

 

4 .  Leckey  odporúča, aby sa   
uchovával   písomný  záznam  o  
všetkých  ročných  kontrolách  
výrobku.

 

Ak máte pochybnosti o 
ďalšom bezpečnom 
používaní vášho produktu 
Leckey, alebo ak by zlyhali 
niektoré jeho časti, 
prestaňte produkt používať 
a čo najskôr kontaktujte náš 
zákaznícky servis alebo 
miestneho predajcu.

Spoločnosť Leckey odporúča, aby 
každý výrobok bol podrobený 
detailnej kontrole najmenej raz ročne 
a pri každom opätovnom vydaní 
produktu na použitie. Túto kontrolu 
by mala vykonať technicky spôsobilá 
osoba, ktorá bola vyškolená v 
používaní výrobku, a mala by 
obsahovať minimálne nasledujúce 
kontroly.

Venujte osobitnú pozornosť 
nasledujúcim položkám;
Výška hrudníka a bedier a 
nastavenia uhla

Nastavovacie gombíky kolenných 
opier

Ak máte pochybnosti o 
ďalšom bezpečnom 
používaní vášho produktu 
Leckey, alebo ak by zlyhali 
niektoré jeho časti, 
prestaňte produkt používať 
a čo najskôr kontaktujte náš 
zákaznícky servis alebo 
miestneho predajcu.
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ČASŤ 13:                
ZNOVUVYDANI
E

 
PRODUKTU 

LECKEY
     

       
     

      
    

     
     

      
     

    

     
       

       
     

        
    

       
     

      
    

    

        
       

      

     
      

     
   

ČASŤ 14:                
SERVIS

     
      

    
        

 

        
      

      
     

       
 

    
     

    
        

    
                    www

Všetky medzinárodné servisné 
otázky by mali byť adresované  
príslušnému distribútorovi Leckey, 
ktorý vám rád pomôže. Ďalšie 
informácie o distribútoroch Leckey 
nájdete na našej webovej stránke:

.leckey.com/contact

Väčšina výrobkov Leckey je 
zostavená a objednávaná tak, aby 
vyhovovala individuálnym potrebám 
užívateľa. Pred opätovným vydaním 
produktu odporúčame, aby terapeut
, ktorý produkt predpisuje, vykonal 
kontrolu kompatibility zariadenia pre 
nového užívateľa a zabezpečil, aby 
vydávaný produkt neobsahoval 
žiadne úpravy ani špeciálne 
príslušenstvo.

Podrobná technická kontrola by sa 
mala vykonať na výrobku pred 
opätovným vydaním. To by mala 
vykonávať technicky spôsobilá 
osoba, ktorá bola vyškolená v 
používaní a kontrolovaní výrobku.
Potrebné  kontroly,  ktoré  je  nutné

 vykonať,  nájdete  v  časti  11.

Zaistite, aby bol produkt dôkladne 
vyčistený v súlade s časťou 10 
tejto príručky.

Zaistite, aby bola k produktu 
dodaná kópia užívateľskej príručky. 
Kópiu si môžete stiahnuť z našej 
webovej stránky www.letmo.sk

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

Ak máte pochybnosti o 
ďalšom bezpečnom 
používaní vášho produktu 
Leckey, alebo ak niektorá z 
jeho častí zlyhá, prestaňte 
produkt používať a čo 
najskôr kontaktujte náš 
zákaznícky servis alebo 
miestneho predajcu.

Opravy všetkých výrobkov Leckey 
by mali vykonávať iba technicky 
spôsobilé osoby, ktoré boli 
vyškolené v používaní výrobku.

Vo Veľkej Británii a Severnom Írsku 
kontaktujte zákaznícky servis Leckey 
na čísle UK 0800 318265 alebo ROI 
1800 626020 a naše oddelenie 
zákazníckych služieb vám rádo 
pomôže s požiadavkami na servis. 
Na Slovensku kontaktujte firmu 
Letmo na 0800 194 984. 



Freestander manuál  s17

ČASŤ 15: TECHNICKÉ INFORMÁCIE

# Zvoľte si veľkosť

LFS/#/

LFS/T

Freestander
Totstander (sa dodáva 
štandardne s tkaninovým 
poťahom Meadow )

LFS/#/G 

LFS/#/H 

Kód produktu

Kódy príslušenstva

Úchyt / odpruženie 
Koľajové stĺpiky

Freestander sa dodáva v 2 typoch 
tkanín. Veľkosť 1 sa dodáva 
štandardne s tkaninovým poťahom  
Meadow a veľkosť 2 a 3 v prevedení 
tkaniny Mondeo blue.

U tohto produktu sú k dispozícii 
možnosti opierky hlavy. Ďalšie 
informácie vám poskytne zákaznícky 
servis Leckey alebo miestny 
predajca.
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Technické informácie

Veľkosť Veľkosť 1 Veľkosť 2 Veľkosť 3

Vek (približne) 1 - 5 4 - 10 9 - 18

LFS/1 LFS/2 LFS/3

                                                                 mm                mm                mm                

Freestander

min
Výška hrudnej opory

max
470                 
680                 

680               
975                

975                
1350                

Základňa
dĺžka  
šírka

650                
650                

750                
750                

750                
750                

Terapeutický stolík 

hĺbka                     
šírka

400               
540                 

425               
590               

470               
644               

max

Hmotnosť užívateľa 

60kg              80kg             90kg              

Totstander

min
Výška hrudnej opory

max
470                 
680                 

Základňa
dĺžka      
šírka

450                
450               

ČASŤ 15: TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Kódy
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POZNÁMKY



Leckey, 
19c Ballinderry Road 
Lisburn, BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

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

 LS146-06

Distribútor:
Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Tel.: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk




