
Sedací systém Mygo
Užívateľská príručka 





Sedacie zariadenie Mygo bolo navrhnuté 
tak, aby ponúkalo užívateľovi vysokú úroveň 
komfortu pri posturálnom polohovaní, bez 
toho aby došlo k obmedzeniu funkčnosti a 
mobility samotného systému. Táto príručka 
obsahuje návod na to, ako môžete rýchlo, 
ľahko a bezpečne využívať všetky jeho 
funkcie. Bezpečnostné pokyny a návod na 
správnu údržbu zariadenia vám naviac 
pomôžu zaistiť dlhodobú životnosť výrobku.
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1. Účel použitia
Aktívny sedací systém Mygo bol navrhnutý 
pre telesne postihnuté deti. Je určený pre 
použitie v domácnosti, v škole či vonku (v 
kombinácií s podvozkom). Veľkosť 1 je 
vhodná pre deti vo veku od 3 do 10 rokov a 
veľkosť 2 pre deti od 8 do 14 rokov. Sedacie 
zariadenie má maximálnu prípustnú 
hmotnosť užívateľa 50kg pre veľkosť 1 a 60
kg pre veľkosť 2. Systém je modulárny a je 
možné ho používať v kombinácií s vybranými 
exteriérovými a interiérovými podvozkami. 
Teleskopická konštrukcia podvozku je určená 
pre použitie v domácnosti, je možné ju však 
použiť aj vonku (podmienkou je rovná plocha, 
po ktorej sa zariadenie pohybuje). 
Teleskopická konštrukcia nesmie byť 
vystavovaná nepriaznivým vplyvom počasia; 
v opačnom prípade môže dôjsť ku korózií 
použitých kovových častí

2. Prehlásenie o zhode
James Leckey Design Ltd ako výrobca s 
výhradnou zodpovednosťou týmto 
prehlasuje, že sedacie zariadenie spĺňa 
predpísané požiadavky európskej 
smernice 93/42/EHS, predpisy pre 
zdravotnícke zariadenia 2002, normu EN
12182 týkajúcu sa technických pomôcok 
určených osobám so zdravotným 
postihnutím a metódy skúšania. 

3. Záručné podmienky
Záruka sa vzťahuje iba  na  
výrobky

 
používané podľa 

stanovených
 

pravidiel

 

a

 
 

iba na

 

zamýšľaný

 

účel

 

použitia

 

podľa

 

uvedených

 

doporučení

 

a

 

návodov

 

výrobcu

 

(viz

 

všeobecné

 

obchodné ,

 

dodacie

 

a

 

platobné

 

podmienky).

 

Na

 

všetky

 

výrobky

 

a

 

súvisiace

 

komponenty

 

je

 

poskytnutá

 

dvojročná záručná lehota.

4. Záznamy o použití zariadenia
Váš výrobok Leckey je vedený ako zdravotné 
zariadenie prvej triedy a ako také by malo byť 
predpisované, nastavené či poskytované na 
opätovné použitie iba riadne preškolenou a 
technicky zdatnou kompetentnou osobou. 
Spoločnosť Leckey doporučuje riadne vedenie 
písomných záznamov o všetkých nastaveniach
, kontrolách za účelom opätovného uvedenia 
výrobku do obehu a ročných prehliadkach 
zariadenia.

5. Záznamy o odbornom užívateľskom 
školení 
(Rodičia, učitelia a asistenti)
Váš Leckey produkt je zariadenie, určené na 
zdravotnícke účely, zaradené do triedy 1 a ako 
také by malo byť používané iba rodičmi, 
učiteľmi a asistentami, ktorí boli riadne 
preškolení technicky kompetentnou osobou, 
ktorá ich zoznámila najmä s nižšie uvedenými 
kapitolami predkladanej užívateľskej príručky:
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Každodenná kontrola

Leckey  doporučuje  vedenie  písomných 
záznamov  o všetkých  osobách , ktoré boli 
preškolené  v  súvislosti  so  správnym 
použitím tohoto výrobku.



6.1 Pred použitím si vždy riadne preštudujte 
priložené pokyny pre použitie výrobku. 

6.2 Pre lepšie zaistenie bezpečnosti by sa 
užívateľ umiestnený v zariadení Leckey 
nemal nikdy nechávať bez dozoru.

6.3 V kombinácií s vaším výrobkom Leckey 
používajte výhradne schválené komponenty. 
Na zariadení Leckey nikdy nerobte žiadne 
úpravy či zmeny. Nedodržanie týchto 
pokynov môže znamenať zvýšené riziko pre 
užívateľa a osobu asistenta a mimo iného 
vedie ku strate nároku na záruku.

6.4 V prípade, že máte akékoľvek 
pochybnosti v súvislosti s bezpečným 
použitím vášho výrobku Leckey alebo máte 
podozrenie na poruchu akejkoľvek jeho časti, 
prestaňte výrobok ihneď používať. Následne 
sa čo najskôr spojte so servisným oddelením, 
prípadne kontaktujte miestneho predajcu.

6.5 Predtým, než usadíte užívateľa do 
polohovacieho zariadenia, urobte 
požadované nastavenie a skontrolujte, či sú 
všetky jeho prvky riadne zaistené. Na 
urobenie niektorých nastavení môžete 
potrebovať použiť náradie, ktoré je 
dodávané spolu s výrobkom. Náradie 
uchovávajte mimo dosah detí. 

6.6 V priebehu usádzania užívateľa do 
sedacieho zariadenia dieťa vždy najprv 
zaistite pomocou panvového pásu (z 
bezpečnostných dôvodov a z dôvodov 
správneho nastavenia) a až potom robte 
samotné polohovanie. 

6.7 Pokiaľ sa tento výrobok používa 
stacionárne (tj. nepohyblivé zariadenie), 
vždy zaistite správne nastavenie koliečok. 
Tieto musia byť zaaretované a musia 
smerovať von od základne; zaistíte tým 
lepšiu 

stabilitu výrobku. Dodržanie tohoto 
postupu je obzvlášť dôležité pri použití 
funkcie priestorového náklonu či 
naklopenia chrbtovej opierky. 

6.8 Pokiaľ je sedací systém umiestnený 
na teleskopickom podvozku, zaistite  
zaaretovanie páky nastavenia výšky a 
sklonu

 
sedačky tak, aby nemohlo dôjsť k 

jej
 

náhodnému uvoľneniu ostatnými 
deťmi.

6.9
 
Pokiaľ

 
je

 
sedací

 
systém

 
používaný

 
na
 

teleskopickom podvozku, nedoporučujeme 

jeho posun spolu s užívateľom po 
nerovnom

 
povrchu. Pri presune užívateľa 

do
 

a
 

zo
 

zariadení doporučujeme 
postupovať

 
s

 
mimoriadnou opatrnosťou.

6.10 Zariadenie nikdy nenechávajte bez 
dozoru

 
v svahovitom teréne so sklonom 

väčším,
 

než
 

5 stupňov. Nikdy nezabúdajte 
zaaretovať

 
všetky koliečka. 

6.11 Pri presune zariadení z jedného miesta 
na

 
druhé vždy používajte výhradne madlo. 

Nikdy
 

k tomuto účelu nepoužívajte 
terapeutický

 
stolík alebo opierku hlavy.

6.12 Tento produkt obsahuje malé časti, ktoré
 
môžu

 
predstavovať

 
riziko

 
udusenia

 
pre

 
malé

 
deti.

 
Vždy

 
skontrolujte, či sú

   
všetky

 
aretačné

 
tlačítka

 
a

 
šrouby

 
v

 
možnom

 
dosahu

 
dieťaťa

 
riadne

 
utiahnuté

 
a

 
zaistené.

 
6.13

 
Výrobky

 
Leckey sú

  
v

 
súlade

 
s

 požiadavkami
 

protipožiarnych
 

predpisov
 podľa  normy  EN12182.

  
Môžu

 
však

 
obsahovať

 plastové  časti,
 

a
 

preto
 

je
 

nutné
 

uchovávať
 všetko  mimo  dosah

 
priamych

 
zdrojov

 
tepla

 
  

vrátane.  otvoreného  ohňa,
 

cigariet
 

a
 plynových  horákov.

6.14 Nepokladajte na dosku stolíka 
predmety s

 
 teplotou vyššou než 40 stupňov 

Celzia.

6 Bezpečnostné informácie



6.15 Robte pravidelnú údržbu vášho výrobku. 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 
Pravidelne kontrolujte váš výrobok a uistite sa, 
že je v dobrom stave.

6.16 Produkt je určený pre použitie v 
interiéri. Pokiaľ ho nepoužívate, mal by byť 
skladovaný na suchom a teplotne stabilnom 
mieste. Doporučený bezpečný rozsah 
užívateľských teplôt je v rozsahu od +5 do +
40 stupňov Celzia.

6.17 Pred posúvaním sa s výrobkom vždy 
najprv skontrolujte riadne dotiahnutie 
plastových tlačítok na madle.  

6.18 Pred použitím zariadenia sa vždy uistite, 
či je pripojovacie madlo na sedacej jednotke 
správne spojené s konštrukciou. Pokiaľ by toto 
nebolo správne zaaretované do šasi, mohlo by 
dôjsť k uvoľneniu sedacej jednotky a 
následnému vážnemu poraneniu dieťaťa či 
osoby opatrovateľa. 



Sedací systém Mygo prešiel crash testom a 
je vhodný pre použitie vo vozidle. Bol 
testovaný v plnej výbave na náhradnej 
základni s pripojenou opierkou hlavy značky 
Leckey. 

Pri použití sedacieho zariadenia vo vozidle 
musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Mygo sedacie zariadenie musí byť umiestnené 
tak, aby smerovalo dopredu. Ďalej musí byť 
použité v spojení so systémom UNWIN a 
opierkou hlavy, ktorá musí byť po celú dobu 
prepravy správne napolohovaná. Opierka hlavy 
je dodávaná vo forme voliteľného 
príslušenstva spolu so zariadením. 

Sedací systém Mygo Seating System 
prešiel crash testami a spĺňa požiadavky 
normy 
ISO16840 (časť 4). Pre bližšie informácie 
sa obráťte na oddelenie starostlivosti o 
zákazníkov.

Dôležité upozornenie!
Vyššie uvedené podrobnosti crash testovania 
sa týkajú iba a výhradne sedacieho zariadenia 
Mygo a pripojovacie dosky. Pokiaľ používate 
systém na podvozku určenom pre invalidné 
vozíky, riaďte sa (v súvislosti s výsledkami 
crash testov) výhradne informáciami 
uvedenými v užívateľskej príručke príslušného 
výrobcu.

Polohovacie zariadenie 
Mygo – Crash Test



Návod na 
vybalenie a 
montáž sedacieho 
polohovacieho 
zariadenia
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Kontrola jednotlivých častí
Gratulujeme vám k zakúpeniu sedacieho 
zariadenia Mygo! Všetky súčasti sú 
zabalené v polyetylénových obaloch, v 
ktoré sú každé zvlášť viditeľne označené 
štítkami. Opatrne ich vyberte z krabice a 
prekontrolujte všetky objednané časti 
zásielky. 

Bezpečnosť predovšetkým
Všetky obaly uchovávajte mimo dosah detí.

Niektoré časti príslušenstva je potrebné 
zmontovať dohromady ešte predtým, než 
umiestnite sedačku ku kostre zakúpeného 
podvozku. V prípade, že budete inštalovať 
sedačku na mobilnú základňu, venujte 
pozornosť riadnemu pripojeniu spojovacej 
dosky k mobilnému podvozku. Pokyny 
týkajúce sa uchytenia tejto pripojovacej 
dosky ku konkrétnemu typu podvozku 
nájdete pri príslušnej doske. Akonáhle 
prekontrolujete všetky komponenty, môžete 
pristúpiť k montáži samotného sedacieho 
systému Mygo a jeho následnému spojeniu s 
podvozkom.

Univerzálne náradie
Celú  radu  nastavení  je  možné  urobiť 
pomocou  univerzálneho  kusu náradia , ktoré 
je dodávané  spolu  so sedačkou  a spravidla 
býva umiestnené v  taške  s  náradím.  

Veľkosť 1 Veľkosť 2



Chrbtová opierka  sa  dodáva  v  rozloženom
 stave  (kvôli  transportu).  Najprv

 
zdvihnite

 opierku  do  vertikálnej  polohy
 

a
 

súčasne
 nasuňte  vnútornú  trubku

 
do

 
vonkajšej

 upínacej  trubky.  

Následne zaistite chrbtovú  opierku  vo  
vzpriamenej polohe a utiahnite západku držadla.

 Prekontrolujte  utiahnutie  a  overte,  
 

či sa
 

držadlo
 neposúva,  pokiaľ  na  neho  zatlačíte.

 
Pokiaľ

 
by

 
sa

 opierka  pohybovala  dopredu
 

alebo
 

dozadu,
 mohlo  by  dôjsť  k  zraneniu

 
užívateľa

 
alebo

 asistenta.   

Vždy sa uistite,  že  je  chrbtová  opierka 
bezpečne upevnená na svojom mieste. 

Pri inštalácií vnútornej trúbky dbajte na zvýšenú 
opatrnosť.  V  opačnom  prípade  by  mohlo  dôjsť

 
k

 poraneniu  prstov  (zacviknutiu).

7.1 Nastavenie chrbtovej opierky



Pokiaľ plánujete použitie podnožiek Leckey, 
musíte pred ich montážou najprv zložiť 
sedačku z konštrukcie a umiestniť sedací 
systém na vopred určenú pracovnú plochu 
spodnej časti smerujúcu nahor. Ďalej 
roztvorte uhol opierok nôh tak, že uvoľníte 
dve aretačné páčky (viz zobrazenie A) a 
nastavíte šírku na maximum. Povolením 
imbusov otvoríte krytky (B) a nasuniete 
lýtkové peloty, ktoré následne nastavíte do 
požadovanej polohy tak, aby opierky nôh 
boli nasmerované dopredu. Pomocou 
univerzálneho náradia utiahnete imbusy. 

Vždy sa uistite, že sú podnožky riadne 
utiahnuté. 

7.2 Inštalácia podnožiek 
(pokiaľ sú súčasťou vašej objednávky)

A

B
B



Výšku konštrukcie nastavte na maximum 
tak, aby ste sa nemuseli v priebehu 
montáže sedacieho zariadenia príliš 
nakláňať. Bližšie informácie týkajúce sa 
nastavenia výšky zakúpenej šasi nájdete v 
kapitole 11.

Najprv povoľte bezpečnostný aretačný 
kolík umiestnený na prednej časti sedenia 
(povytiahnutím a otočením o 90 stupňov). 
Následne opatrne zdvihnite sedačku a 
umiestnite ju na šasi. Pod sedačkou v jej 
zadnej časti nájdete k tomuto účelu určenú 
uchytávaciu drážku. Umiestnite ju nad trúbku 
v zadnej časti konštrukcie. Potom vytiahnite 
madlo v prednej časti sedacej jednotky 
smerom nahor a následne natočte sedačku 
smerom dopredu a dolu. Akonáhle bude 
predná časť 

sedačky úplne dole, uvoľnite madlo a 
zatlačte ho smerom dopredu tak, aby ste 
zaistili jeho úplné zaaretovanie do prednej 
trúbky. Ďalej natočte bezpečnostný poistný 
kolík a zaaretujte ho pred madlom. Pokiaľ sa 
tento dotýka madla, znamená to, že sedačka 
nebola správne nainštalovaná. Vyberte ju a 
znovu zopakujte vyššie uvedený postup. 

Vždy, než posadíte dieťa do sedacieho 
systému, dbajte na to, aby bolo madlo 
aj poistný kolík správne zaistené 
(zacvaknuté). Pokiaľ by madlo nebolo 
úplne zaaretované, mohlo by dôjsť k 
uvoľneniu sedacieho zariadenia a 
následnému vážnemu poraneniu dieťaťa 
alebo osoby opatrovateľa.

7.3 Inštalácia sedacieho systému na 
výškovo nastaviteľnej šasi



7.4 Montáž madiel

Madlá sa ku konštrukcií upevňujú vložením 
dvoch dolných koncov do upínacích trubiek 
viz obrazový návod nižšie. Madlá disponujú 
bezpečnostnými aretačnými guličkami (A), ktoré 
sa v priebehu vkladania koncov trubiek musia 
stisnúť. Nainštalujte dolný koniec madiel tak, aby 
zmieňované aretačné guličky vyčnievali z 
opačného konca upínacích trubiek. Následne 
madlá zaistite tak, že utiahnete poistné kolíky (B).

Pravidelne kontrolujte, či sú kolíky utiahnuté. 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ktorá je zvlášť 
potrebná vtedy, keď prechádzate s Mygo po 
chodbách s nerovným či svahovitým povrchom. 

B

A



7.5 Montáž opierky hlavy

Opierku hlavy nainštalujete tak, že nasuniete 
koncovú časť trúbky do redukčnej objímky (A) 
a upínacej konzoly. Prekontrolujte drážku a jej 
umiestnenie v redukčnej objímke – musí byť 
zarovnaná s drážkou upínacej konzoly. 
Nakoniec nastavte opierku hlavy do 
požadovanej polohy a zaistite ju pomocou 
páčky (B).

Sedacie zariadenie Mygo bolo navrhnuté tak, 
aby

 
mohlo byť použité s opierkou hlavy 

značky
 

Whitmyer. Opierka hlavy Whitmyer 
Lynx

 
(C)

 
sa

 
upevňuje k systému rovnakým 

spôsobom,
 

ako
 

opierka hlavy značky Leckey. 
K

 
tomu,

 
aby ste

 
upevnili k zariadeniu opierku 

hlavy
 

Whitmyer
 

Pro-Series, musíte najskôr 
odstrániť

 
dištančnú

 
objímku (D) z upínacej 

konzoly
 

a
 

zaistiť
 

vertikálny koniec do 
požadovanej

 
polohy

 
za

 
pomoci madla so 

západkou.
 

B

C

BA

D



7.7 Montáž laterálnych 
opier

Najprv pridržte všetky časti pevne pri 
sebe, odšroubujte plastový gombík a vyberte 
podložku. Ďalej urovnajte plastový 
vyrovnávací uholník a bočnú konzolu s 
drážkou v opierke chrbta. Nakoniec nasaďte 
podložku späť a zašroubujte plastový gombík. 

7.6 Inštalácia ramenných 
opierok

K tomu, aby ste mohli namontovať ramenné 
opierky k systému Mygo vo veľkosti 1, musíte 
najprv demontovať montážnu konzolu tým, že 
povolíte šrouby (A). Vložte montovanú 
ramennú časť a priloženú dištančnú doštičku 
medzi operadlo a montážnu konzolu opierky 
hlavy. Všetko zašroubujte. Zaistite oba 
kovové jazýčky pomocou prídavných šroubov 
(B) nové dištančné podložky. 

Šrouby sú umiestnené spredu. Skontrolujte, 
či sú bezpečne uchytené.

AA

B

B



7.8 Montáž kolenných 
pelót

Kolenné pelóty pripevnite pomocou drukov k 
vedeniu kolien po stranách stehenných 
opierok. 

7.9 Umiestnenie fixačných 
šroubov do sandálov

Požadovaný fixačný šroub (a) dajte spolu 
so zádržnou doštičkou (b) na svoje miesto. 
Priložte gumovú vložku (c) na vrchnú aj spodnú 
stranu sandála. Pripevnite ju pomocou 4 
priložených šroubov (d). Ak chcete odstrániť 
alebo nahradiť fixačný šroub, postupujte podľa 
vyššie uvedených krokov v opačnom poradí. 

A

2

3

B

D

C

C

D

1



7.10 Montáž sandálov

Umiestnite sandál tak, aby upevňovací šroub 
prechádzal otvorom v stojane. Na spodnej 
strane podnožky ho zaistite gumovou 
podložkou (a), kovovou podložkou (b) a 
gombíkom (c) na upevňovací šroub. 
Nastavenie sandála urobte jednoducho tak, 
že uvoľníte gombík (c) pod podnožkou, 
vyberte požadovanú pozíciu a znovu zaistite.

2

1

C

AB

C



Pretiahnite popruh cez otvor v sandále a 
potom ho zatlačte späť a cez spodnú časť 
pracky. Potom pretiahnite popruh cez 
jeho hornú časť. Nakoniec zaistite 
popruhy na mieste a znovu ich presuňte 
dolu. 
Skráťte popruh na požadovanú dĺžku.

7.11 Montáž fixácie členkov

1

2

3

4



7.13 Montáž terapeutického 
stolíka

7.12 Montáž lakťových 
opierok

Stolík je upevnený k sedačke pomocou 
trubiek stolíka, ktoré sú zasunuté do stredu 
područky. Akonáhle sa stolík nachádza v 
požadovanej polohe, stačí len utiahnuť 
gombík (A). 

Odkryte vrchnú konzolu pomocou uvoľnenia 
západky (A) a vložte lakťovú opierku. 
Uistite sa, že došlo k zacvaknutiu a systém 
(B) je bezpečne zaistený. Utiahnite 
západku.

A

A

B



7.15 Montáž laterálnych opier

Bočnice sa používajú v kombinácií 
s abdukčným klinom. 
Najskôr vyberte panvové popruhy tak, že 
uvoľníte šrouby a prírubovú maticu (A). Ďalej 
nadvihnete polypropylénovú podložku na 
prednej strane podpory kostrče. Bočnice 
umiestnite do otvorov a pripevnite ich 
pomocou dodaných matíc (B) a šroubov (C).
Prírubové matice by sa mali nachádzať 
na prednej strane sakrálnej podpory. 

A

7.14 Montáž pomocnej 
tyče

Pomocnú tyč nainštalujete tak, že zavediete 
konzoly (A) do držiaka stolíka a zaistíte 
ich pomocou plastového gombíka (B). To 
isté zopakujete na protiľahlej strane a 
potom zasuniete trúbky do konzol (A) a 
utiahnete plastový gombík (C). 

B

A
C

A



7.16 Dodatočná montáž 
dynamického operadla

Ak chcete vymeniť štandardnú statickú  
chrbtovú opierku za dynamické operadlo, 
musíte najprv  vybrať  šroub  (c)  v  hornej  časti  
štandardnej zostavy operadla. Uvoľnite 
maticu

 
(a) pomocou nástroja Leckey a 10 

mm
 

kľúča
 

a
 

vyberte šroub a podložky (b). 

Opäť  pomocou  nástroja  Leckey  a  kľúča  
10 mm uvoľnite  maticu (a) v  spodnej časti 
štandardnej zostavy operadla, potom 
odstráňte

 
šrouby (c) sedlové podložky (d) a 

štandardné
 

podložky (b).



Ak chcete namontovať dynamické operadlo
, vložte vzperu do dolnej konzoly tak, ako je 
znázornené. Operadlo upevníte tak, že 
zaistíte šroub (c), maticu (a), podložky 
sedáka (d) a štandardné podložky (b). 
Zaistite, aby šroubový závit vyčnieval cez 
maticu (a). 

zdvihnite dynamickú vzperu a vložte ju do 
hornej konzoly, ako je znázornené. Pomocou 
dodaných šroubikov (c), matice (a) a podložiek (
b) zaistite novú dynamickú operu tak, ako je 
znázornené. 

Uistite sa, že šroub prechádza stredom 
zostavy, ako je znázornené (f). Nakoniec 
namontujte klenutý uzáver (e).

Pri zostavovaní a montáži dynamického 
operadla dbajte na zvýšenú opatrnosť z 
dôvodov rizika poranenia prstov (možnosť 
zacviknutia).

Teraz 



B

C

7.17 Montáž vyrovnávacích 
podložiek

Pri montáži vyrovnávacích pelót najprv 
vyberte základovú podušku. Ďalej umiestnite 
panel pre upevnenie vyrovnávacích podložiek 
tak, aby boli výrezy pripravené na 
nacvaknutie druku. Potom nalepte na panel 
penovú vložku a umiestnite sedaciu podušku 
späť na svoje miesto.  



7.18 Rozhranie pre podvozok invalidného 
vozíka a koliečkovej stoličky

Upevnenie  a montáž  sedacieho  systému 
Mygo k akémukoľvek  mobilnému  podvozku 
by  mala  byť  robená  výhradne  technicky 
zdatnou  osobou , ktorá  je  dopodrobna 
obooznámená s postupom pri jeho inštalácií.

Montáž rozhrania “A” k 16” mobilnému 
podvozku
Univerzálne rozhranie bolo navrhnuté tak, 
aby umožnilo pripojenie sedačky Mygo Seat 
k ľubovoľnému štandardnému podvozku so 
šírkou 16” (405mm) s bočnou konštrukciou z 
trubiek 1” (25.4mm).

Správne polohovanie podvozku nájdete v 
podrobných pokynoch pre montáž 
dodávaných k vášmu rozhraniu. 

Dosku rozhrania môže nainštalovať výhradne 
kvalifikovaný technik, ktorý má praktické 
skúsenosti s montážou mobilných podvozkov. 
Pre zaistenie bezpečnosti a stability 
sedacieho systému môže byť potrebné 
nastavenie polohy madiel, upínacích prvkov a 
područiek na podvozku (v závislosti na 
vzraste a hmotnosti dieťaťa).

Čo sa týka správnej montáže, vždy postupujte 
podľa pokynov uvedených v návode výrobcu 
daného podvozku. Zvýšenú pozornosť venujte 
najmä ťažisku a stabilite výrobku. 

Užívatelia pomôcok Leckey by sa v nich nikdy 
nemali nechávať bez dozoru.



Taška

8



Taška obsahuje záznamové karty o nastavení 
aktivít, indikačné štítky, vzorník farieb Mygo, 
retušovacie perá Leckey, návod na použitie 
Mygo a univerzálny nástroj Leckey.

Montáž tašky robte až po inštalácií sedacieho 
systému. Tašku jednoducho nainštalujete tak, 
že odstránite polstrovanie chrbtovej opierky a 
upevníte ju k zariadeniu pomocou elastických 
popruhov, ktoré sa napnú naprieč cez dosku 
chrbtovej opierky. V prípade, že sú súčasťou 
systému tiež bočnice, natiahnite popruhy aj 
cez ne. Nakoniec vráťte späť polstrovanie 
chrbtovej opierky. 

8.1 Obsah tašky 8.2 Upevnenie tašky



8.3 Karty a retušovacie perá

Deti  si  môžu  svoje  sedacie  zariadenie 
upraviť  podľa  vlastných  predstáv . Môžu  si 
sem  napísať  svoje  meno , namaľovať 
obrázok či vyfarbiť kartu. 



8.4 Záznamové karty o 
nastavení aktivít a 
indikačné štítky 
Karta s indikačnými štítkami obsahuje 
nálepky, ktoré sa umiestnia na čistý prúžok 
umiestnený 
na strane adjustačného mechanizmu 
chrbtovej opierky. Slúžia k označeniu 
obľúbenej polohy alebo uhla nastavenia 
chrbtovej opierky pri rôznych aktivitách.

Záznamové karty slúžiace na nastavenie 
aktivít sa používajú na uvádzanie 
najrôznejších aktivít, ktoré sa majú v škole či 
doma na základe doporučení terapeuta robiť. 
Popisujú nové nastavenie a charakter a dobu 
trvania činnosti.

Taška obsahuje časti, ktoré môžu pre malé 
deti predstavovať riziko udusenia. Vždy 
skontrolujte, či je zips na taške zapnutý.

Užívatelia pomôcok Leckey by sa v nich 
nikdy nemali nechávať bez dozoru.



Montáž 
podušiek

9
Doporučujeme inštaláciu podušiek v 
nasledujúcom poradí:

1.  Operné stehenné podušky (v prípade potreby)
2.  Sedák
3.  Flexibilná poduška pod kostrč
4.  Panvové popruhy
5.  Podušky laterálnych opier
6.  Trupové popruhy
7.  Poduška chrbtovej opierky
8.  Bočnice
9.  Ramenná podpora
10.  Hrudne popruhy
11.  Kolenné pelóty
12.  Opierka hlavy



9.1 Operné stehenné 
podušky (iba pre veľkosť 1)

Nasuňte podušky na femorálne opory a zaistite 
ich uprostred pomocou suchého zipsu. Podušky 
by mali byť namontované ešte pred inštaláciou 
základovej podušky sedáka a sú dostupné iba 
pre veľkosť 1.



9.2 Sedák

Poduška podvozku sa nastavuje 
jednoducho

 
tak, že  ho umiestnite na 

príslušné
 

miesto
 

a
 

zatlačíte na neho tak, aby 
došlo

 
k

 
zopnutiu

 
zadného upevňovacieho 

prvku
 

(A).
 

K
 

ďalšiemu
 

zabezpečeniu použite 
dva

 
postranné

 
upevňovacie úchyty (B). 

Elastické
 

pútka
 

(C)
 

zaistite k hornej poistnej 
páčke

 
vodítka

 
(D)

 
pod sedadlom.

Vždy, než usadíte  dieťa do sedáka, uistite  sa,
 že  je  poduška  podvozku  riadne  zaistená.  

A

B

C

D



9.3 Flexibilná poduška 
pod kostrč

Flexibilnú sakrálnu podušku je možné upevniť 
tak, že ju nasuniete na plastický jazýček a 
zafixujete na mieste pomocou upevňovacích 
prvkov (drukov).

9.4 Panvové popruhy 
(veľkosť 1 alebo veľkosť 2)

Panvový popruh sa namontuje tak, že 
zasuniete vedenie bedrových kĺbov (A) do 
vreciek na vonkajšej strane popruhov. Do 
požadovanej polohy ho nastavíte pomocou 
zaistenia k jednému z drukov (B) na 
nastaviteľnej konzole vedenia bedrových 
kĺbov. Pracka na pútacom páse sa zapne do 
koncovej pracky (C) na oboch stranách 
podvozku. Nakoniec sa upnutím stredovej 
plastovej pracky zaistia panvové popruhy (D).

D

C

B
A



9.5 Panvový postroj          
(iba veľkosť 2)

9.6 Gluteálna opora

Upevnite panvový postroj a umiestnite ho na 
sedák základne sedadla (je označený tak, 
aby šlo jasne určiť správnu orientáciu 
výrobku). Pritisnite suchý zips na podušku 
podvozku a upevnite štyri pracky (A). Na 
zadnej časti sedadla sa nachádzajú dve 
spony a po jednej ich nájdete na oboch 
stranách.

Pokiaľ sú potrebné gluteálne opory (B), 
pripojte ich pomocou suchého zipsu k 
panvovej opore.

A A

B



9.7 Bedrová opora

Bedrová opora sa používa iba s oporou panvy. 
Nasuňte kryty podušiek cez pevnú časť bočníc 
tak, aby suchý zips smeroval von. Dva pásiky 
so suchým zipsom (A) omotajte okolo držiaka a 
prilepte ich na podklad (B). Zamontujte krytku.

A

B



A

9.8 Trupové popruhy

Trupové poruhy sa skladajú zo štyroch 
nastaviteľných postranných pásov, dvoch 
ramenných pásov a konzol, šroubov, 
podložiek a poistnej matici. Skôr, než pripojíte 
trupové popruhy k systému, musíte upevniť 
spájacie pásy ku chrbtovej opierke. Aby ste 
mohli pripevniť spojovacie popruhy do oblasti 
ramien (veľkosť 1), nasuňte konzolu do 
príslušnej drážky (A) a nastavte požadovanú 
výšku pomocou dodaných šroubov a 
podložiek.

V prípade veľkosti 2 by mali byť ramenné 
popruhy nainštalované skôr do oblasti 
ramien (B), než do opierky chrbta. 

Zostávajúce štyri nastaviteľné postranné 
pásy sú upevnené bez pomoci konzol do 
otvorov po oboch stranách chrbtovej opierky 
(C). Stačí jednoducho pripojiť trupové 
popruhy ku spojovacím pásom. Dĺžku 
postranných pásov možno podľa potreby 
nastaviť tak, aby bola prispôsobená 
zvolenému vonkajšiemu oblečeniu. 

C C

A

B B



9.9 Poduška chrbtovej opierky

Pokiaľ  máte  na  zariadení  nainštalované 
laterálne opery, nastavte ich ešte pred  
upevnením podušky chrbtovej  opierky  do  
maximálnej možnej polohy. Následne nasuňte 
podušku  dolu  cez  flexibilnú  podušku  pod  
kostrč  a zaistite  ju  pomocou  4  drukov  
umiestnených na doske  chrbtovej opierky      
(ako

 
prvé vyrovnajte a upnite horné druky a 

následne zaistite  spodné  upevňovacie prvky).



9.10 Polstrovanie 
laterálnych opier 

9.11 Ramenná poduška 
(pokiaľ je súčasťou)

K tomu, aby ste ľahko pripojili polstrovanie 
laterálnych opier, musíte najskôr nasunúť 
podušky polstrovanou stranou smerom 
dovnútra sedu. Následne prevlečte plastovú 
pracku otvorom v kryte a prevlečte dva pásy 
na suchý zips okolo spodnej časti výlisku a 
pripojte ich k panelu so suchým zipsom (viz 
obrázok). Nakoniec ohnite cez klapku.

Najprv uvoľnite bočné opierky ramien (viz 
kapitola 10). Natiahnite podušku na 
zostavu a zaistite ju na štyroch miestach 
pomocou upevňovacích prvkov (A).

A
A

A

A



9.12 Hrudné popruhy

Hrudné popruhy je možné upevniť 
zacvaknutím pracky (A) po oboch stranách 
laterálnej opierky. 

9.13 Kolenné pelóty 

Kolenné pelóty upevnite pomocou drukov 
(A )  k  vedeniu  kolien  po  stranách 
stehenných opierok. 

A

A



9.14 Kontúrovaná 
poduška opierky hlavy

V prípade montáže polstrovania opierky 
hlavy postupujte nasledovne: najprv 
umiestnite polypropylénovú vypchávku 
medzi zvrchný povlak podušky a podpornú 
dosku opierky. Vypchávka by nemala byť 
zapnutá pod povlakom. 

Potom umiestnite polstrovanie na opierku 
hlavy. Zapnite stredový druk a dva druky 
umiestnené v hornej časti. Nakoniec zasuňte 
hornú klapku pod dosku opierky a zaistite 
suchým zipsom.



9.15 Plochá poduška 
opierky hlavy

Umiestnite plochú  podušku  na  opierku  hlavy.
 Zapnite  stredový  druk  a  spodnú  klapku
 

umiestnite
 pod  opierku  hlavy;  všetko  zaistite

 
pomocou

 
dvoch

 zostávajúcich  druk ov.
 

Bočné
 

kryty
 

opierky
 

hlavy
 sa  inštalujú  rovnakým

 
spôsobom

 
ako

 
polstrované
 kryty  bočnej

 
opery.
 



Klinické 
vybavenie pre 
podporu držania 
tela
Klinické nastavenie výrobku musí byť 
urobené technicky zdatnou a 
kompetentnou osobou, ktorá absolvovala

 odborné  školenie  týkajúce  sa
 

použitia
 daného  výrobku.  Leckey  doporučuje,

 aby  boli  vedené  písomné  záznamy
 

o
 všetkom  klinickom  vybavení

 
tohoto

 výrobku.

Pred umiestnením dieťaťa do sedačky 
nastavte požadovanú výšku chrbtovej 
opierky, hĺbku sedu a výšku podnožky .
 Prípadné  úpravy  nastavenia  je  možné

 urobiť  dodatočne  aj  s  
dieťaťom usadeným v zariadení.10



10.1 Panvové popruhy 10.2 Panvová podpora          
(postroj)

Pre nastavenie hĺbky panvových popruhov 
najskôr umiestnite upevňovacie západky do 
vybranej polohy (B alebo C). Ďalej nastavte 
operné remene na požadovanú dĺžku. 
Uistite sa, že spona je uprostred bezpečne 
spojená (D). Pokiaľ používate zariadenie 
vonku a vaše dieťa má na sebe kabátik, 
umiestnite panvový postroj pod neho.

Pred urobením akýchkoľvek  ďalších úprav 
vždy najprv pripevnite panvové popruhy.

Vo chvíli, kedy je užívateľ umiestňovaný do 
sedacieho systému Mygo, tak by mala byť 
panvová opora narovnaná a otvorená. Všetky 
štyri bočné a spodné pracky by mali byť už 
upevnené na sedadle. Najprv zapnite pracku   
(A) na prednej strane postroja. Potom zapnite 
suchý zips (B) po stranách tak, aby postroj 
obopol panvovú oblasť užívateľa. Potom 
nastavte predné a zadné remene (C) a (D) tak, 
aby zaistili polohu panvy užívateľa.

D

A

BC



Pre nastavenie šírky vedenia bedrových 
kĺbov najskôr povoľte imbusové šrouby (A), 
nastavte potrebnú šírku a šrouby znovu 
utiahnite.

C

B

D

10.3 Vedenie bedrových 
kĺbov (iba v kombinácií s 
panvovou oporou)

A



10.4 Hĺbka chrbtovej opierky

Hĺbku chrbtovej opierky nastavíte najlepšie 
tak, že stisnete aretačný záver a následne 
posunutím nastavíte trúbku chrbtovej opierky 
do požadovanej polohy. Tento krok je veľmi 
dôležitý, pretože tým zaistíte vhodné 
nastavenie sedačky, ktoré bude dieťaťu 
vyhovovať ako vo vzpriamenej, tak aj 
naklonenej polohe. 

Aretačný záver je možné nastaviť do troch 
možných polôh. 

Hĺbka chrbtovej opierky

Pozícia A

Pozícia B

Pozícia C

Veľkosť 1 (SD)

270-320mm 10
.6-12.6 palcov

320-370mm 12
.6-14.6 palcov

370-420mm 14
.6-16.5 palcov

Veľkosť 2 (HS)

350-390mm 13
.8-15.4 palcov

390-430mm 15
.4-16.9 palcov

430-470mm 16
.9-18.5 palcov

Doporučujeme vám, aby ste najskôr 
zmerali dĺžku nohy dieťaťa, aby ste mohli 
správne definovať požadovanú hĺbku 
sedadla (HS). Nohu dieťaťa zmerajte od 
dolnej časti chrbta ku spodnej časti kolena. 
Potom nastavte operadlo chrbta do polohy 
A, B alebo C podľa nasledujúcej tabuľky.

Hĺbku chrbtovej opierky nenastavujte, keď 
je dieťa umiestnené v sedacom zariadení.

C B A

SD



10.5 Výška chrbtovej opierky

Pri nastavení celkovej výšky chrbtovej opierky 
najskôr povolíte dva imbusové šrouby a 
následne nastavíte požadovanú výšku 
operadla podľa výšky ramien užívateľa. Po 
nastavení správnej polohy utiahnite späť 
imbusové šrouby. Finálne úpravy výšky je 
možné dokončiť s dieťaťom umiestneným v 
sedačke.

Pri nastavovaní minimálnej polohy buďte 
obzvlášť ostražití. Hrozí tu 
nebezpečenstvo pricviknutia prstov na 
rukách medzi pohyblivé a statické časti 
výrobku.



10.6 Uhol chrbtovej 
opierky

Požadovaný uhol chrbtovej opierky možno 
nastaviť pomocou uvoľnenia šroubu (A). 
Vyberte si požadovanú pozíciu a bezpečne 
utiahnite šroub. Vždy sa uistite, že uhol 
zadnej časti je zaistený tak, aby udržiaval 
požadovanú polohu dieťaťa.

Uhol operadla možno nastaviť aj s 
dieťaťom usadeným na sedadle; vždy 
však jednou rukou podopierajte operadlo.

Vždy sa uistite, že je šroub riadne zaistený. 
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo 
poranenia dieťaťa alebo opatrovníka.

Po oboch stranách systému zadného 
nastavenia sa nachádzajú dva prúžky 
indikujúce úhol. Na karte máte uvedené 
označenie uhlov (viz nižšie). Tieto značky sa 
môžu nalepiť na čistý pásik na nastavovacej 
trúbke a môžu tak uľahčiť nastavenie 
požadovanej polohy pre rôzne činnosti, ako je 
odpočinok, kŕmenie alebo hranie.

Uhlové indikačné pásiky označujú možné 
uhly od sedáka až po operadlo.

Výstražný žltočierny prúžok na 
vnútornej strane trúbky poukazuje na 
maximálnu možnú polohu nastavenia 
vpred či vzad (náklon opierky chrbta).

A



10.7 Nastavenie dynamickej 
opierky chrbta

Ak chcete dosiahnuť požadovanú 
dynamickosť pohybu, uvoľnite rukoväť (a), 
posuňte zariadenie do požadovanej polohy 
a rukoväť bezpečne utiahnite späť. Ak         
chcete operadlo vrátiť do statickej polohy, 
uvoľnite rukoväť (a), posuňte vzperu 
operadla dozadu a dotiahnite rukoväť.

Pre nastavenie uhla nastavte operadlo tam, 
kde bolo namontované dynamické operadlo; 
k tomuto úkonu použite rukoväť na spodnej 
časti operadla. Vytiahnite poistný kolík (c), 
otočte ním a odomknite zariadenie. Zdvihnite 
rukoväť (b) a nastavte operadlo. Zatiahnite 
poistný kolík (c) a uistite sa, že je bezpečne 
zaistený.

Rozsah uhla operadla a dosah dynamického 
pohybu je maximálne 30 °; tj. ak je operadlo 
vo vzpriamenej polohe, v dynamickom 
systéme je k dispozícií plný rozsah 30 °. 
Pokiaľ je uhol operadla 10 °, je k dispozícií 
iba 20 ° rozsah dynamického operadla atď.

Pri použití sedacieho systému počas prepravy 
musí byť operadlo chrbta vo vzpriamenej 
polohe s blokovanou dynamickou funkciou (tj. 
rukoväť sa nachádza v najnižšej polohe nahor 
k operadlu) a poistný kolík (c) musí byť 
zaistený.



A A

10.8 Nastavenie 
stehenných opierok

Opierky stehien sú pri dodaní nastavené do 
minimálnej polohy. Pred umiestnením 
dieťaťa do sedačky je potrebné urobiť 
úpravu opierok a nastaviť požadovanú hĺbku
. Konečné nastavenie je možné robiť neskôr, 
avšak je obmedzené hmotnosťou užívateľa. 
K tomu, aby ste dosiahli správne nastavenie 
polohy opierok, je potrebné zmerať dĺžku od 
dolnej časti chrbta dieťaťa k spodnej časti 
kolena (k lýtku). 

Pri veľkosti 1 nastavte opierky stehien do 
požadovanej polohy pomocou upínacej páky 
(A), ktorá sa nachádza pod sedadlom. Ďalej 
pokračujte v nastavení opierky tak, že 
stisnete aretačné tlačítko a uvoľníte ho. Teraz 
musia opierky smerovať dopredu, pokiaľ 
ovšem nie je potrebné urobiť natočenie či 
abdukciu; táto sa musí upraviť a potrebný 
uhol sa potom nastavuje pomocou upínacej 
páky. 

Nastavenie opierok, možno presne nastaviť 
potom, čo je dieťa umiestnené do sedačky.

Pri veľkosti 2 povoľte poistné páčky 
pod sedákom a posuňte podnožku do 
požadovanej polohy. Opery smerujte rovno 
dopredu, pokiaľ nie je potrebné urobiť 
natočenie alebo abdukciu; táto sa musí 
upraviť a je potrebné nastaviť zodpovedajúci 
úhol. Teraz utiahnite šroub. Ak chcete 
zväčšiť uhol, odstráňte šroub a posuňte uhol 
nohy do širšieho nastavenia. Potom vložte 
šroub do druhého otvoru (B) a utiahnite.

B B



10.9 Laterálna opora 
vedenia stehien

Ak chcete nastaviť šírku kolenných podper pri 
veľkosti 1, uvoľnite šrouby (A) na spodnej strane 
podper nôh. Nastavte požadovanú šírku a znovu 
utiahnite. Ak chcete nastaviť šírku alebo uhol na 
bočných podperách 
pri veľkosti 2, uvoľnite šrouby (B) zhora, 
presuňte vodítka a utiahnite šrouby.

AA

A A

B



10.10 Výška podnožky

Ak chcete nastaviť výšku podnožky, uvoľnite 
šroub (A) na prednej strane opernej trúbky 
lýtka, posuňte podnožku do požadovanej 
výšky a utiahnite šroub.

Ak chcete nastaviť správnu výšku podnožky, 
zmerajte vzdialenosť od zadnej časti kolena 
dieťaťa k spodnej časti jeho päty.
Možno budete musieť prenastaviť uhol 
pre dosiahnutie požadovanej polohy nôh. 
Pre nastavenie uhla uvoľnite šroub (B) 
pomocou multifunkčného nástroja, 
nastavte požadovaný uhol a šroub znovu 
utiahnite. Bezpečnostný prvok indikuje 
maximálne možné bezpečné rozšírenie. 
Dané nastavenie 

možno robiť s dieťaťom 
umiestneným v sedačke.

Vždy skontrolujte,  či  je  podnožka  nastavená
 bezpečne,  aby ste  zabránili  zosunutiu

 užívateľa  dopredu  a  dolu  zo  sedadla, čo
  

by
 mohlo  znamenať  nebezpečenstvo  udusenia

 

(
pokiaľ  je  pripojený  hrudný  popruh  alebo

 
trupový

 
pás).

A

B



10.11 Nastavenie 
uhla podnožky

Pre nastavenie uhla pre plantárne alebo 
dorzálne flexi jednoducho povoľte alebo 
naopak utiahnite ručný gombík (A); tým 
dosiahnete požadovaný uhol. 

Pre  uľahčenie  presunu  z vozíka  na  lôžko 
možno  použiť  funkciu  ľahkého  sklopenia 
podnožky smerom nahor.

A



10.12 Flexibilná 
opora kostrče

Flexibilná sakrálna opora sa používa v 
kombinácií s panvovým polohovacím 
pásom alebo oporou panvy. Pre 
nastavenie výšky, hĺbky a uhla uvoľnite 
šrouby na oboch stranách zariadenia 
pomocou dodaného multifunkčného 
nástroja.

Nastavte oporu do správneho uhla a šrouby 
opäť utiahnite. Podpora sa bude ohýbať 
dozadu a dopredu tak, aby dieťaťu pomohla 
zaujať preferovanú polohu.

Pri nastavovaní opory buďte opatrní a 
dávajte si pozor, aby ste si nepricvikli prsty.

10.13 Bočné opierky

Ak chcete nastaviť šírku, výšku a uhol 
bočných podper, povoľte krytú objímku (A) a 
akonáhle dosiahnete požadovanú polohu, 
znovu ju utiahnite.

Ak chcete posunúť bočnice do strán, použite 
gombík B.

B

A A



10.14 Hrudné popruhy

Zmenu šírky hrudného postroja urobíte tak, že 
zdvihnete predný kryt, nastavíte pásiky na 
suchý zips na požadovanú šírku a kryt vrátite 
späť na svoje miesto.

10.15 Trupové pásy

Pokiaľ sa dieťa nachádza mimo sedací systém, 
budú popruhy pre zaistenie trupu otvorené, ale 
zostanú z jednej strany pripevnené dvoma 
bočnými prackami (A) a z druhej strany prackou 
panvového pása (B). Pri umiestnení dieťaťa do 
sedacieho systému umiestnite dané popruhy 
naprieč cez prednú časť trupu a upevnite ich 
zapnutím praciek na druhej strane (C). 
Zostávajúce pásy pripojte do panvového 
popruhu alebo panvovej opory tak, že ich 
prevlečiete cez sľučku (D) a zaistíte 
zapnutím na svoje miesto. 

Potom pripojte ramenné popruhy (E) do 
praciek v hornej časti.

Pokiaľ je vaše dieťa oblečené v odeve, 
určenom na vonka, je možné postranné 
popruhy otvoriť uvoľnením upevňovacích 
prvkov. Popruh panvového pása možno 
uvoľniť presunutím popruhu do spodnej 
polohy upevňovacieho prostriedku (druku).

Všetky spojovacie pásy možno nastaviť 
zdvihnutím krytu, nastavením požadovanej 
dĺžky a vrátením krytu do pôvodnej polohy.

Pravidelne kontrolujte, či nie sú povolené 
postranice a popruhy, aby ste sa uistili, že má 
dieťa potrebnú podporu trupu. Pretože bez 
vhodného držania tela môže byť dieťa vystavené 
riziku skĺznutia a zaujatiu polohy, z ktorej sa nie 
je schopné samo dostať. To by mohlo 
predstavovať nebezpečenstvo udusenia.



A

A
B

D

C

C

E

E



10.16 Nastavenie kolenných 
pelót

Kolenné pelóty môžu byť použité ako 
obmedzovač, ktorý pomáha zabrániť tomu, aby 
dieťa nekĺzalo v sedačke smerom dopredu. 
Môžu sa tiež používať nad kolenom tak, aby 
dieťaťu zabránili v zdvíhaní chodidiel. Ak 
chcete urobiť nastavenie pelót, zdvihnite 
predný kryt a upravte pásiky na suchý zips na 
požadovanú dĺžku a opäť ho zaistite na svoje 
miesto. Ak ich chcete odstrániť, stačí uvoľniť 
druk na jednej zo strán.

10.17 Sandále

Pre nastavenie polohy nôh užívateľa v sandáloch 
upravte pásiky na suchý zips tak, aby bola noha 
zaistená na svojom mieste. Popruhy by mali byť 
vedené cez nárty a cez prsty. Predný popruh 
môže byť pretiahnutý jedným z dvoch otvorov na 
oboch stranách sandálov, v závislosti na veľkosti 
nôh užívateľa (2).

Pokiaľ dieťa nosí sandále alebo ľahkú obuv
, skontrolujte  popruhy, aby ste sa uistili, že 
popruh nedráždi pokožku.

1

2



10.19 Kontúrovaná opierka 
hlavy 

10.18 Laterálna opora 
ramien (iba pre veľkosť 2)

Ak chcete nastaviť výšku, hĺbku a uhol 
tvarovanej opierky hlavy, povoľte ručné gombíky 
(A); po nastavení do požadovanej polohy 
ich znovu dotiahnite . Neodstraňujte  opierku 
hlavy, keď sa užívateľ nachádza v sedačke.

Nikdy nepoužívajte opierku k tomu, aby ste 
tlakom vynútili určitú polohu hlavy 
užívateľa. 

Vždy dávajte pozor na to, aby ste si pri 
nastavovaní opierky nepricvikli prsty. 

Pre nastavenie uhla bočných opier ramien 
uvoľnite šroub A, nastavte bočné strany do 
požadovaného uhla a znovu utiahnite.

AA

AA



10.21 Nastavenie opierky 
rúk 

Pre nastavenie výšky opierky rúk uvoľnite 
ručný gombík (B), nastavte požadovanú 
výšku a znovu utiahnite. Pre nastavenie 
uhla otáčajte západkou (A) dovtedy, kým 
nedosiahnete požadovanú polohu.

Ak chcete opierku odstrániť úplne, uvoľnite 
západku (C), stisnite tlačítko (D) a vyberte 
lakťovú opierku.

Vždy  buďte  opatrní , pretože  prsty  sa pri 
nastavení výšky môžu zachytiť v otvore.

A

B

C

10.20 Plochá opierka hlavy 
s bočnými operami

Nastavenie výšky, hĺbky  a  uhla  
plochej opierky hlavy urobíte  pomocou  
ručných páčok (A)  pomocou  návodu,  
ktorý je znázornený na tvarovanej 
opierke

 
hlavy.

Ak chcete  nastaviť šírku bočných strán, 
uvoľnite  plastový  gombík (B), posuňte 
bočné

 
opery do požadovanej pozície a 

bezpečne
 

utiahnite.

B

D



10.23 Nastavenie pomocnej 
tyče

Ak chcete nastaviť hĺbku pomocnej tyče tak, 
aby bola v dosahu dieťaťa, uvoľnite gombík   
(A), nastavte požadovanú hĺbku a znovu ho 
utiahnite.

Horizontálne tyče nenastavujte mimo 
plastovú časť, okrem prípadov, kedy 
vyberáte terapeutický stolík.

A

10.22 Nastavenie 
terapeutického stolíka

Výšku a uhol stolíka nastavte pomocou 
nastavenia područiek podľa návodu 
uvedeného vyššie. Ak chcete odstrániť alebo 
upraviť hĺbku umiestnenia stolíka, povoľte 
gombíky (A) pod lakťovou opierkou, nastavte 
stolík do požadovanej pozície a bezpečne ho 
zaistite.

Vždy si dávajte pozor na to, aby ste pri 
inštalácií stolíka nepricvikli dieťaťu ruku. 

Stolík nikdy nepoužívajte na tlačenie alebo 
na riadenie sedacieho systému. 

Na dosku stolíka nikdy neklaďte predmety 
s teplotou vyššou, než 40 stupňov Celzia.

Vezmite prosím na vedomie, že terapeutický 
stolík je určený výhradne pre použitie 
užívateľom. Na dosku stolíka neklaďte 
predmety ťažšie, než 8 kg (17.6lbs).

A



Časté nastavenie 
(terapeuti/
opatrovatelia/
rodičia)

Rodičia a opatrovatelia by mali 
byť zoznámení technicky a 
klinicky kompetentnou osobou, 
ktorá bola odborne vyškolená pre 
používanie výrobku, s tým, ako 
robiť časté úpravy a súvisiace 
bezpečnostné kontroly popísané v 
kapitole 
6. Leckey doporučuje, aby bol 
vedený písomný zoznam 
všetkých rodičov a 
opatrovníkov, ktorí boli 
vyškolení pre používanie 
daného produktu. 11



11.1 Presun dieťaťa do 
sedačky a zo sedačky

Pred usadením dieťaťa do sedačky urobte 
každodennú kontrolu výrobku tak, ako je 
uvedené v kapitole 13 tohoto návodu na 
obsluhu.
 
Sedadlo nastavte do pohodlnej výšky, aby 
sa uľahčil prenos. Aby ste maximalizovali 
stabilitu produktu, uzamknite všetky 
koliečka a uistite sa, že sú nasmerované 
von. Uistite sa, že bezpečnostná pracka na 
hrudnom postroji je uvoľnená a neprekáža  
(prenos sa tým uľahčí).

Pokiaľ  má  sedadlo  odklápacie  hrudné 
bočnice , najprv  ich  vysuňte  preč  pomocou 
gombíku A.

Panvové popruhy (prípadne panvový postroj) 
v strede rozopnite, uvoľnite postranný suchý 
zips a celý systém roztvorte tak, aby sa čo 
najviac uľahčil prenos. Ako posledné uvoľnite 
pásiky na sandáloch, pokiaľ sú tieto súčasti 
systému. Teraz ste pripravení preniesť alebo 
umiestniť dieťa do sedačky.

Panvové popruhy a panvový postroj 
sú zaistené pomocou stredovej pracky 
a postranných suchých zipsov            
(v prípade panvového postroja).

Vždy najprv zaistite panvové popruhy a 
panvový postroj; až neskôr upevnite ostatné 
pracky a popruhy. Postroj nastavte tak, aby 
sa dieťa nemohlo v sedačke nechcene 
posunúť alebo úplne zosunúť dopredu.

A



Panvový postroj (iba pre veľkosť 2)

CC

11.2 Nastavenie panvových 
popruhov a panvového 
postroja
Správne umiestnenie a napnutie 
panvového popruhu alebo panvového 
postroja je 
kľúčom k zaisteniu posturálnej stability 
dieťaťa, ktorá ovplyvňuje jeho pohodlie a 
schopnosť vykonávať činnosti. Umiestnenie 
popruhov prosím najskôr konzultujte so 
svojím terapeutom; zaistíte tak ich správne 
umiestnenie a napnutie.

Pre napnutie popruhov panvového pásu a 
pelót okolo dieťaťa vytiahnite stredový 
remienok 
(A). Ďalej povytiahnite dva postranné 
pásiky smerom nahor tak, aby ste mohli 
citlivo doladiť polohu panvy a nastavte (B) 
výšku polstrovaných podložiek na bokoch.

Pre napnutie panvového postroja použite 
4 postranné pásiky (C) a suché zipsy (D).

Pokiaľ používate sedací systém vonku a vaše 
dieťa má na sebe kabátik, umiestnite panvový 
popruh alebo panvový postroj pod neho.

Panvový postroj (veľkosť 1 alebo veľkosť 2)

A

B



Ak je dieťa aktívne alebo trpí kŕčmi 
extenzorov, tak vždy po skľudnení 
prekontrolujte, či sú panvové popruhy 
alebo postroj zaistené, aby ste sa uistili, 
že nehrozí nebezpečenstvo zosunu 
užívateľa zo sedačky smerom dopredu.

Vždy, kým budete robiť nejaké ďalšie 
nastavenie systému, najprv zaistite 
stredovú pracku panvového popruhu.

C

D



11.3 Šasi

Sedací systém Mygo je navrhnutý tak, 
aby sa vošiel do celej rady šasi. Tento 
návod na obsluhu zobrazuje správne a 
bezpečné používanie sedacieho systému 
na teleskopickom podvozku zn. Leckey. V 
prípade podvozkov alebo základní 
ostatných výrobcov nájdete všetky 
potrebné informácie v príručkách daných 
výrobcov.

Pri príprave teleskopického podvozku pre 
sedaciu sústavu doporučujeme najprv
zdvihnúť podvozok do pohodlnej pracovnej 
výšky pomocou zošliapnutia nožnej páky 
umiestnené na zadnej strane podvozku 
alebo stiskom tlačítka určeného pre 
ovládanie pohybu smerom nahor, ktoré sa 
nachádza na ovládači poháňanej varianty 
produktu.

11.4 Poháňané nastavenie 
výšky

Poháňaný podvozok možno jednoducho 
nastaviť tlačítkom na ovládači. Výška sedadla 
môže byť nastavená s užívateľom 
umiestneným v sedačke. Skôr, než produkt 
prvýkrát použijete, sa doporučuje plné 
nabíjanie batérie aspoň po dobu 12 hodín. Ak 
chcete nabiť akumulátor, zapojte adaptér do 
sieťovej zásuvky, pripojte kábel (A) k batérií a 
zapnite napájanie. Pri nabíjaní vypnite sieťovú 
zástrčku, vyberte konektor adaptéra a odpojte 
kábel od batérie. Akumulátor by mal byť 
dobíjaný každý deň po dobu približne jednej 
hodiny. Úprava výšky sedacieho systému 
môže byť robená počas napájania batérie zo   
siete. 

A



Pokiaľ práve nenastavujete podvozok, 
majte vždy zaistený poistný kolík. Tým 
zabránite náhodnému zopnutiu nožného 
pedála. 

Pri zdvíhaní detí s hmotnosťou väčšou, 
než 27 kg (60 libier) sú k manipulácií so 
šasi vždy potrebné 2 osoby (UK predpisy 
týkajúce sa zdvíhania a manipulácie).

Pri nastavovaní výšky podvozku buďte vždy 
opatrní. Hrozí nebezpečenstvo poranenia   
rúk. 

11.5 Nastavenie výšky 
– teleskopickej šasi

Túto úpravu môžete robiť s dieťaťom 
v sedačke. Ak chcete nastaviť výšku 
teleskopickej šasi, stisnite nožnú páku na 
zadnej strane podvozku alebo stisnite tlačítko 
pre pohyb smerom nahor na ovládaní 
poháňanej varianty (držte pritom rukoväť). 
Akonáhle zložíte nohu z pedálu alebo prst z 
tlačítka, sedadlo sa zastaví vo zvolenej výške.

Z bezpečnostných dôvodov je možné pedál 
pre nastavenie výšky podvozku zaistiť 
pomocou poistného aretačného kolíka (C) 
umiestneného na pravej strane nožnej páky. 
Pre jeho opätovné odblokovanie stačí vybrať 
poistný kolík a pootočiť s ním o 90 stupňov 
tak, aby ho bolo možné následne ovládať. 
Pokiaľ nastavujete výšku šasi, mal by poistný 
(aretačný) kolík (C) zostať v zaaretovanej 
polohe.

c



11.6 Náklon 
sedacieho systému

Náklon sedačky je možné urobiť aj  s 
užívateľom umiestneným do sedačky. Pred 
nastavením uhla náklonu sedačky sa vždy 
uistite,  že   sú zaistené  panvové  popruhy  a  
užívateľ sa  teda nemôže zosunúť  vpred.  

Pre nastavenie uhla náklonu stisnite  
páku pod  sedačkou.  Potom, čo si zvolíte 
potrebný  uhol, iba  oddeľte  ruku  z  páky  a
 sedačka  sa  sama  zaaretuje  vo  zvolenej  

polohe. Odblokovanie náklonu sedačky by sa malo robiť aj   s  dieťaťom  umiestneným  v  
sedačke. Ak chcete  páku zaaretovať, otočte 
tiahlom doprava a kolík sa sám zaistí. Možno 
budete musieť ľahko nadvihnúť  páčku,  aby sa mohla  sama  lepšie  zaaretovať.  Pre  
odblokovanie páky vytiahnite poistný kolík 
smerom von a pootočte  ním  o  90  stupňov tak
,

 

aby
 

bolo
 

možné
 

páku
 

ovládať.

Ovládacia páka pre nastavenie náklonu sa 
musí nachádzať v zaaretovanej polohe. 
Zabránite tak náhodnej manipulácií či 
zopnutiu páky, ktoré by mohli spôsobiť 
nechcený pohyb sedacieho systému, 
prípadne spôsobiť poranenie dieťaťa.

Pri manipulácií s naklápaním použite 
rukoväte.

Vždy sa poraďte so svojím terapeutom o 
správnom použití náklonu v priestore; toto by 
nemalo nijako obmedzovať funkčnosť 
dýchacích ciest dieťaťa.

Páka

Poistný kolík



11.7 Nastavenie dynamickej 
chrbtovej opierky

Ak chcete operadlo  vrátiť  do  statickej  polohy ,
 uvoľnite  rukoväť  (a),  posuňte  vzperu  operadla

 smerom  dolu  a  utiahnite  rukoväť.

Operadlo
 
chrbta

 
musí

 
byť

 
počas

 
prepravy

 
vo

 
vzpriamenej

 
polohe

 
s

 
blokovanou

 
dynamickou

 
funkciou

 
(tj.

 
rukoväť

 
je

 
v

 
najnižšej

 
polohe

 
hornej

 
časti

  
chrbtovej opierky);

 
uistite

 
sa,

 

že

 
je

 
pri

 
použití

 
sedacieho

 
systému

 
zaistený

 
poistný

 
kolík

 
(c).



11.8 Nastavenie hrudných 
a trupových popruhov

Pokiaľ dieťa potrebuje podporu hrudníka ako 
súčasť svojho posturálneho programu pre 
podporu polohy tela, mala by byť sedačka 
vybavená pevnými bočnicami alebo 
kombináciou bočníc, hrudného postroja a 
trupových popruhov. Je možné, že bude
potrebné robiť každodennú úpravu týchto 
popruhov v súvislosti s častými zmenami 
odevu užívateľa.

Vždy sa poraďte so svojím terapeutom v 
záležitostiach týkajúcich sa optimálneho 
polohovania a napnutia popruhov a opôr 
dieťaťa.

Ak chcete zmeniť šírku hrudného postroja, 
zdvihnite predný kryt, nastavte pásiky na 
suchý zips a upravte požadovanú šírku. Po 
dosiahnutí správnej šírky znovu nasaďte 
kryt.

Podrobné pokyny pre nastavenie 
trupových popruhov nájdete v kapitole 10.

Vždy sa uistite, že plastové pracky sú pri 
použití hrudného postroja riadne zaistené.

Skontrolujte, či sú postroj a postranice 
zaistené, aby ste sa uistili, že je dieťa v 
bezpečí a nemôže sa v sedačke posunúť 
dopredu (mohlo by to ovplyvniť funkčnosť 
jeho dýchacích ciest).



A

11.9 Sandále

Pre správne napolohovanie nožičiek dieťaťa 
do sandálov musíte zaistiť pásiky na suchý 
zips tak, aby sa noha držala na svojom miest
e. Popruhy by mali byť vedené cez nárt a cez 
prsty. Predný popruh môže byť pretiahnutý 
jedným z dvoch otvorov po stranách 
sandálov (v závislosti na veľkosti nôh 
užívateľa (2)).

Pokiaľ dieťa nosí sandále alebo ľahkú obuv
, skontrolujte  popruhy, aby ste sa uistili, že 
pásiky nedráždia pokožku.

11.10 Nastavenie 
terapeutického stolíka

Aktívny terapeutický stolík možno použiť pre 
celú radu funkcií a jeho pozícií možno vyladiť 
tak, aby vyhovovala potrebám užívateľa a 
vykonávanej aktivite, nech už sa jedná o 
zábavu, vzdelanie alebo kŕmenie. Stolík je 
uchytený k sedadlu pomocou trubiek 
zasunutých na patričné miesto uprostred 
područiek. Akonáhle sa stolík nachádza v 
požadovanej polohe, musí byť zaistený 
poistný gombík (A).

Nastavenie výšky a uhla stolíka robte 
pomocou područiek.

1

2



A

B

C

11.11 Nastavenie područiek 

Pre nastavenie výšky opierky rúk uvoľnite 
ručný gombík (B), nastavte požadovanú 
výšku a znovu utiahnite. Pre nastavenie 
uhla otáčajte západkou (A) do tej doby, než 
nedosiahnete požadovanú polohu.

Ak chcete opierku za účelom presunu dieťaťa 
do alebo zo sedačky odstrániť úplne, uvoľnite 
západku (C), stisnite tlačítko (D) a vyberte 
opierku.

Vždy si dávajte pozor na to , aby ste si pri 
inštalácií stolíka nezacvikli  prsty  do  otvoru.
 Stolík

 

nikdy

 

nepoužívajte

 

na

 

tlačenie

 

alebo

 

na

 

riadenie

 

sedacieho

 

systému.

 Na

 

dosku

 

stolíka

 

nikdy

 

neklaďte

 
predmety

 

s

 

teplotou

 

vyššou,

 

než

 

40

 
stupňov

 

Celzia.

Vezmite

 

prosím

 

na

 

vedomie,

 

že

 

terapeutický

 

stolík

 

je

 

určený

 

výhradne

 

pre

 

použitie

 

užívateľom.

 

Na

 

dosku

 

stolíka

 

neklaďte

 

predmety

 

ťažšie,

 

než

 

8

 

kg

 

(17.6 lbs).

D



11.12 Nastavenie pomocnej 
tyče

Ak chcete nastaviť hĺbku pomocnej tyče tak, 
aby bola v dosahu dieťaťa, uvoľnite gombík (
A), nastavte požadovanú hĺbku a znovu ho 
utiahnite.

Horizontálne tyče nenastavujte mimo 
plastovú časť, okrem prípadov, kedy 
vyberáte terapeutický stolík. 

Ak chcete tyč rýchlo vybrať, uvoľnite gombík 
(B) na oboch stranách zariadenia a posuňte 
ju vertikálne.

A

B



11.13 Časté nastavenie

Ak chcete dosiahnuť požadovaný objem 
dynamického pohybu, uvoľnite rukoväť (a), 
posuňte ju do požadovanej polohy a 
bezpečne utiahnite.

Ak chcete operadlo vrátiť do statickej polohy, 
uvoľnite rukoväť (a), posuňte vzperu 
operadla chrbta dolu a utiahnite rukoväť.

Pre nastavenie uhla opierky chrbta pri 
zariadení 
s namontovaným dynamickým operadlom 
použite rukoväť umiestnenú v spodnej 
časti operadla. Vytiahnite poistný kolík 
(c), otočte s ním a odaretujte systém. 
Nadvihnite rukoväť (b) a nastavte 
operadlo. Zatiahnite poistný kolík (c). 
Uistite sa, že poistný kolík je zaistený.

Rozsah uhla operadla a rozsah dynamického 

pohybu je maximálne 30 °, tj. ak je operadlo 
vo vzpriamenej polohe, má dynamický 
systém k dispozícií plný 30 °. Pokiaľ je uhol 
operadla 10 °, je pre hybnosť dynamického 
operadla k dispozícií iba 20° atď.

Pri použití sedacieho systému počas prepravy 
musí byť operadlo chrbta vo vzpriamenej 
polohe s blokovanou dynamickou funkciou 
(tj. rukoväť je v najnižšej polohe na vrchnej 
strane operadla) a poistný kolík (c) musí byť 
zaistený.



12 Čistenie a údržba

Ako robiť údržbu
Pri čistení doporučujeme používať iba teplú 
vodu a čistiace prostriedky bez abrazív. 
Nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá 
alebo kvapaliny pre suché čistenie.

Čalúnenie a poťahy
1. Povlaky podušiek môžete demontovať, 
prať v práčke na 40 ° C a sušiť v sušičke pri 
nízkych teplotách.

Pred praním odstráňte penové vypchávky 
z nasledujúcich krytov:
Opierka hlavy
Podpora ramien
Poduška opierky chrbta
Sedacia poduška

Všetky ostatné nepoškodené mäkké časti 
čalúnenia môžu byť po odstránení šroubov a 
praciek prané v práčke.

2. Čalounění a tkaniny lze čistit také ručně 
(sedací systém je v celku). Při čištění 
doporučujeme používat pouze teplou vodu a 
čisticí prostředek bez abraziv.

3. Škvrny by sa mali odstrániť čo najskôr 
pomocou savej látky, uterákov alebo hubky. 
Na bežné škvrny a zašpinenie stačí použiť 
obyčajné mydlo a hubku navlhčenú vo 
vlažnej vode. Dbajte na to, aby nedošlo k 
prílišnému navlhčeniu čisteného materiálu – 
to by mohlo viesť k šíreniu znečistenia po 
povrchu.   

4. Na horšie odstrániteľné škvrny možno  
použiť

 
antiseptické čistiace prostriedky. Tieto 

môžu
 

vyžadovať použitie bezpečného 
rozpúšťadla,

 
ako je napr. isopropylalkohol 

alebo
 

technický
 

lieh. Ako účinný dezinfekčný 
prostriedok možno

  
použiť aj  domáce bieliace 

činidlá
 

v
 

nasledujúcej
 

koncentrácií: ½ šialky 
na

 
5

 
litrov

 
vody.

5.
 
Panvový

 
a
 

trupový
 
pás možno

  
prať
 

v
 

práčke

 

na
 

40
 

°
 

C.
 

Najskôr
 

sa
 

však
 

uistite,
 

že
sú

  

odstránené
 

všetky
 

šrouby
 

a
 

spájacie
 

pracky;
 
tieto

 
by

 
mohli

 
spôsobiť

 
poškodenie

 

práčky.
 
Uchovávajte ich

  
na

 
bezpečnom

 

mieste

 

a
 

mimo
 

dosah
 

detí.

6.
 
Pred

 
použitím

 
výrobku

 
sa

 
vždy

 
uistite,

 
že

 

je
 
suchý.

Kovové
 

a
 

plastové
 

súčasti
1.

 
Pre

 
každodenné

 
čistenie možno

  
použiť
 

mydlo

 

a

 

vodu
 

alebo
 

antibakteriálny
 

sprej.

2.
 
Pri

 
hĺbkovom

 
čistení možno

  

použiť

 

nízkotlakový

 
parný

 
čistič.

3. Na

  
čistenie

 
plastových

 
alebo

 

kovových

 

sôčastí

 
nepoužívajte

 

rozpúšťadlá.

4.

 

Pred

 

použitím

 

sa

 

uistite,

 

že

 

je

 

výrobok

 

suchý.



13 Každodenná kontrola

(Terapeuti, rodičia a ošetrovatelia)
Pre zaistenie väčšej bezpečnosti produktu 
doporučujeme robenie každodennej vizuálnej kontroly 
zariadenia; danú kontrolu môžu robiť terapeuti, 
ošetrovatelia alebo rodičia. Doporučená denná 
kontrola by mala pozostávať z nižšie uvedených 
krokov:

1 . Kontrola  nežiadúceho  vychýlenia 
pohyblivých dielov do strán či ich 
nechcené kolísanie. Kontrola zaistenia všetkých 
nastavovacích gombíkov a šroubov a ich správne 
umiestnenie. 

2. Kontrola známok možného opotrebovania či 
poškodenia všetkých poťahov a suchých zipsov.

3. Kontrola všetkých kolies; či sa všetky kolesá voľne 
pohybujú a v prípade potreby bezpečne zablokujú.

4. Uistite sa, že rukoväť a poistný kolík na doske 
sedadla sú plne zaistené a sedačka je pevne 
upevnená na šasi.

5. Uistite sa, že panvový postroj je úplne zaistený 
okolo užívateľa a tento sa nemôže v sedadle 
nechcene posunúť či úplne zosunúť vpred.

6. Uistite sa, že je podnožka bezpečne 
pripevnená.

V prípade pochybností o pokračujúcom bezpečnom 
používaní vášho výrobku Leckey alebo pokiaľ by 
niektoré súčasti zlyhali, ukončite prosím používanie 
výrobku a kontaktujte čo najskôr naše zákaznícke 
oddelenie alebo vášho miestneho predajcu.



14 Prehliadka výrobku 

(Terapeuti, technici, predajcovia)
Spoločnosť Leckey doporučuje, aby bol 
každý výrobok podrobený podrobnej 
kontrole v týchto prípadoch:

• Pri vzniku akýchkoľvek 
pochybností o technickom stave 
výrobku.
• Pri zmene zdravotného stavu dieťaťa /jeho 
raste.
• Keď je výrobok znovu vydávaný k 
ďalšiemu použitiu.

Táto inšpekcia by mala byť robená
technicky kompetentnou osobou, ktorá 
bola vyškolená prr používanie výrobku. 
Kontrola by mala obsahovať minimálne 
nasledujúce kontrolné body:

1. Kontrola všetkých gombíkov, matíc, 
šroubov a plastových praciek a ich správne 
umiestnenie; náhrada chýbajúcich dielov. 
Pozornosť by mala byť venovaná obzvlášť 
nasledujúcim položkám:

2. Kontrola nechceného vychýlenia 
pohyblivých dielov do strán či ich 
nechcené kolísanie. Kontrola zaistenia 
všetkých nastavovacích gombíkov a 
šroubov a ich správne umiestnenie.

3. Kontrola všetkých západiek, gombíkov, 
matíc , šroubov  a plastových  praciek  a ich 
správne umiestnenie ; náhrada chýbajúcich 
dielov .  Pozornosť  by mala  byť  venovaná 
obzvlášť nasledujúcim položkám:
> Zaisťovacie šrouby opierky hlavy.
> Šrouby pre nastavenie výšky a uhla 
chrbtovej opierky.
> Šrouby pre nastavenie hĺbky sedadla.
> Upevňovacie šrouby pre panvové popruhy 
/ bedrový pás.
> Nastavenie výšky a uhla podnožky.

4. Skontrolujte, či mechanizmus nastavenia 
výšky podvozku funguje správne. Pokiaľ 

je podvozok ovládaný nožným pedálom,   za
istite, aby sa výška sedadla pri uvoľnení 
pedála nezmenila. Tiež skontrolujte, či sa 
zaisťovací čap bezpečne zachytil, aby 
nedošlo k náhodnému nastaveniu výšky šasi
.

5. Sedadlo nastavte pri náklone do 
maximálnej polohy a uistite sa, že poistná 
páka bezpečne uzamkne sedadlo v odlišnom 
mieste v danom rozsahu.

6. Skontrolujte, či nie sú spoj medzi sedadlom 
a podvozkom alebo jeho kovové súčasti 
viditeľne opotrebované.

7. Zdvihnite základňu a skontrolujte každé 
koleso samostatne. Uistite sa, že sa kolesá 
pohybujú voľne a odstráňte všetky nečistoty z 
gúm. Skontrolujte, či brzdy bezpečne 
zablokujú kolesá.

8. Vizuálne skontrolujte štruktúru výrobku 
a venujte pozornosť bodom zvárania na 
ráme, uistite sa o (ne)prítomnosti známok 
opotrebovania alebo prasklín okolo zvarov.



15 Recirkulácia produktov 
Leckey 

Väčšina produktov značky Leckey je 
posudzovaná a objednávaná s ohľadom 
na potreby jednotlivých užívateľov. Pred 
opätovným vydaním produktu do obehu 
doporučujeme, aby terapeut, ktorý predpisuje 
výrobok, urobil kontrolu pre možnú 
kompatibilitu zariadenia v súvislosti s jeho 
novým užívateľom a zároveň zaistil, že 
výrobok, ktorý je znovu vydaný, nedisponuje 
nežiadúcimi modifikáciami alebo zvláštnymi 
úpravami.

Pred opätovným vydaním výrobku by mala byť 
urobená podrobná technická prehliadka 
výrobku. Tá by mala byť urobená technicky 
kompetentnou osobou, ktorá bola vyškolená 
na používanie a kontrolu výrobku.
Pre bližšie informácie o urobení 
požadovaných kontrol viz kapitolu 14.

Zaistite, aby bol výrobok dôkladne vyčistený, 
viz kapitola 12 tejto príručky.

Zaistite, aby bola k produktu dodaná kópia 
užívateľskej príručky. Kópiu si môžete stiahnuť 
na našej webovej stránke www.leckey.com.

Spoločnosť Leckey doporučuje, aby 
boli vedené písomné záznamy o všetkých 
kontrolách produktu, ktoré boli urobené pri 
znovuvydaní výrobku do obehu.

V prípade, že máte pochybnosti o ďalšom 
možnom bezpečnom používaní vášho 
výrobku Leckey alebo pokiaľ by mali niektoré 
jeho súčasti podľa vás zlyhať, prosím 
ukončite používanie výrobku a kontaktujte čo 
najskôr naše zákaznícke oddelenie alebo 

16 Servis

Servis všetkých výrobkov Leckey by mali 
robiť iba technicky kompetentné osoby, 
ktoré boli odborne vyškolené pre použitie 
výrobku.

Všetky dotazy týkajúce sa medzinárodných 
servisných služieb by mali byť smerované na 
príslušného distribútora spoločnosti Leckey, 
ktorý Vám bude rád k dispozícií. Ďalšie 
informácie o predajcoch a distribútoroch 
spoločnosti Leckey nájdete na našich 
webových stránkach www.leckey.com



17 Technické údaje 

Kódy produktu a príslušenstvo
117-610  Veľkosť 1 Základňa sedu
137-600  Veľkosť 2 Základňa sedu
117-1851*  Veľkosť  1 Poťah sedáka a polstrovanie
117-2851*  Veľkosť 2 Poťah sedáka a polstrovanie

Šasi
102-2753  Výškovo nastaviteľné šasi s pedálom
102-2754  Motorizované výškovo nastaviteľné šasi 
117-780 Mygo na mobilnom podvozku (iba UK)
117-784 Mygo na koliečkovom podvozku

Možnosť mobilného rozhrania
117-775  Rozhranie A 
117-726  Rozhranie B 
117-727  Rozhranie C

Príslušenstvo
117-801  Klinový remeň - malý
117-802 Klinový remeň - stredný
133-728 Polohovací klin
137-632 Bočnice
117-1777         Veľkosť 1 Zostava područiek
117-2777         Veľkosť 2 Zostava područiek
117-1776         Veľkosť 1 Podnožka
117-2776   Veľkosť 2 Podnožka
152-1600   Veľkosť 1 Sandále
152-2600   Veľkosť 2 Sandále
152-3600    Veľkosť 3 Sandále
117-803 Pevné bočnice – čierne krytie
117-837 Odklápacie bočnice – čierne krytie
137-621 Výbava – ramenné opery
137-801* Poťah a polstrovanie ramenných opier
117-757 Hrudný pás
120-799 Trupový pás - malý
120-757 Trupový pás – stredný
117-761 Trupový pás - veľký
117-765 Kolenné pelóty
117-851-05 Plochá opierka hlavy a poduška 
120-893-05 Ploché postranice opierky hlavy (vr. poťahu)
137-699-05 Tvarovaná opierka hlavy a polstrovanie
117-724 Terapeutický stolík
117-769 Pomocná tyč
117-791 Vyrovnávacia podložka
AH01 Fixácia členkov (pár) - malá
AH02 Fixácia členkov (pár) - stredná

*pridať možnosť farebného prevedenia
+07 Oranžová, +08 Modrá, +09 Ružová, +06 Šedá
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LS151-06

Celodenná 
starostlivosť o 
správne držanie 
tela batoliat, 
detí a dospelých. 
Spanie, sedenie, 
státie, chôdza, 
pohyb, kúpanie, 
toaleta.
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