Užívateľská príručka

Slovensky

Sloboda pre rodiny

s2

Užívateľská príručka GottaGo

Firefly GottaGo je ľahké a prenosné
sedadlo vyrobené na zlepšenie
života detí prostredníctvom
nezávislosti na toalete. Je
to bezpečné a posturálne
podporujúce sedadlo pre použitie
doma aj mimo domova.
Pred použitím sedadla GottaGo si prosím pozorne
prečítajte všetky pokyny. Všetky pokyny nájdete tiež na
našej webovej stránke www.fireflyfriends.com/gottago
spolu s videami, schémami a často kladenými otázkami.
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ČASŤ 01:
Určené použitie
Určené použitie
Toaletné sedadlo GottaGo je určené
na poskytovanie posturálnej podpory
deťom so zdravotným postihnutím s
cieľom uľahčiť toaletu.
GottaGo je prenosné toaletné sedadlo
určené na uľahčenie toalety doma i
mimo domova.
Indikácie pre použitie
Odporúčame, aby kontrolu produktu
vykonala dospelá osoba v súlade s
časťou 08 tejto užívateľskej príručky,
aby sa zaistilo bezpečné používanie
produktu.
Toaletné sedadlo GottaGo je určené
na použitie na rovnom povrchu
v kúpeľni. Sedadlo je určené na
poskytovanie posturálnej podpory
deťom s rôznymi postihnutiami, ktoré
ovplyvňujú ich schopnosť sedieť bez
podpory. Medzi užívateľov môžu patriť
okrem iného aj nepohyblivé deti s
neuromuskulárnou, vrodenou alebo
chromozomálnou poruchou,
poranením miechy alebo oneskorením
celkového vývoja. Sedadlo GottaGo je
určené pre deti vo veku približne
2 - 9 rokov s maximálnou hmotnosťou
užívateľa 30 kg (66 libier).

Deti by nemali na
toaletnom sedadle
GottaGo nikdy zostať
bez dozoru, pretože by
sa mohli poraniť.

ČASŤ 02: Certifikácia
Sedadlo GottaGo je klasifikované ako
zdravotnícka pomôcka triedy I podľa
predpisov EÚ a Veľkej Británie. Ako výrobca,
James Leckey Design Limited, vyhlasuje,
že tento výrobok je v súlade s predpismi
o zdravotníckych pomôckach (2017/745),
predpismi Veľkej Británie o zdravotníckych
pomôckach z roku 2002, smernicou o
zdravotníckych pomôckach (93/42 EEC)
a EN 12182:2012 Pomocné výrobky pre
osoby so zdravotným postihnutím, so
všeobecnými požiadavkami a testovacími
metódami.
Poznámka: Všeobecné rady
pre užívateľov. Nedodržanie
týchto pokynov môže mať za
následok fyzické zranenie,
poškodenie produktu alebo
životného prostredia.

Poznámka: Keď deti sedia
na sedadle GottaGo, mali
by mať neustále zapnutý
bezpečnostný pás.
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ČASŤ 03: Varovania a
upozornenia

Upozornenie, denné kontroly:
•
Bezpečnostný pás pripnite hneď
po usadení užívateľa na sedadlo
GottaGo.
•
Pred použitím GottaGo je potrebné
ho každý deň skontrolovať, aby
sa zabezpečilo, že všetky pásy
a sedacie prvky sú bezpečne
pripevnené.
•
Pred použitím si vždy dôkladne
prečítajte pokyny.
•
Pred použitím produkt vždy
vizuálne skontrolujte. Ak máte
pochybnosti, ZASTAVTE. Ak máte
podozrenie alebo viete, že je
výrobok alebo jeho časť chybná,
ZASTAVTE. Čo najskôr kontaktujte
naše oddelenie služieb zákazníkom
alebo miestneho predajcu.
•
Vždy skontrolujte, či je
stupačka bezpečne pripevnená.
•
Opatrovateľ by sa nemal dotýkať
žiadneho pohyblivého kĺbu alebo
čapu, ktorý nie je zaistený.
•
Uistite sa, že na všetkých
stranách produktu je dostatočný
prístupový priestor. Posúvanie
usadeného užívateľa alebo
akékoľvek úpravy sedadla GottaGo,
keď je užívateľ usadený, sa
neodporúčajú.
•
Pred umiestnením užívateľa do
produktu sa uistite, že produkt je
nakonfigurovaný podľa potrieb
užívateľa a skontrolujte jeho
stabilitu.

•
•
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Pri montáži alebo nastavovaní
polohy komponentov toaletných
sedadiel dávajte pozor, aby ste si
neprivreli prsty.
•
Pred umiestnením užívateľa do
produktu sa vždy ubezpečte, že
všetky štyri nohy majú
bezpečnostné zámky plne
zasunuté.
•
Nikdy nepohybujte a nezdvíhajte
sedadlo GottaGo, ak je na ňom
dieťa.
Pri prvom usadení užívateľa.
•
Presuny užívateľov do a z
produktu musia byť vykonané
pomocou vhodného vybavenia a
personálu.
•
Ak užívateľ prejaví akýkoľvek
typ úzkosti, čo najskôr a čo
najbezpečnejšie ho dajte dolu z
produktu.
Upozornenie, nebezpečenstvo
privretia prsta:
•
Pri montáži alebo nastavovaní
polohy komponentov sedadla
buďte opatrní, aby ste si pri
umiestňovaní komponentov
sedadla a doťahovaní upevnení
neprivreli prsty. Vzhľadom na
flexibilnú povahu kontúrovania
toaletného sedadla GottaGo
nezabudnite, že ak je užívateľ
usadený a aktívny, hrozí
nebezpečenstvo privretia prstov v
oblastí medzi sedadlom a rámom.
Varovanie, nebezpečenstvo
prevrátenia:
•
Keď užívateľ sedí na sedadle
GottaGo, okamžite zapnite
bezpečnostný pás.
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•

Nikdy nenechávajte sedadlo
GottaGo na nerovnom povrchu.
•
Nikdy nenechávajte dieťa bez
dozoru počas jeho sedenia na
produkte.
•
Predtým, ako sa užívateľ presunie
na sedadlo, vždy skontrolujte, či sú
sedadlo a pásy na nohy zaistené
po nasadení bezpečnostného pásu
•
Varovanie, nebezpečenstvo
zachytenia prstov: Dajte pozor,
aby sa prsty obsluhy alebo detí
v blízkosti nepricvikli v priestore
medzi sedadlom a rámom.
•
Varovanie, bezpečnosť
užívateľa: Pred vykonaním
toalety zaistite, aby boli všetky
postroje pre užívateľov, najmä
pásy na nohy pripevnené a
nastavené tak, aby držali
užívateľa bezpečne na mieste.
Nikdy nenechávajte dieťa bez
dozoru počas jeho sedenia na
sedadle GottaGo.
Všeobecná starostlivosť
•
Upozornenie, čistenie: Sedadlo
GottaGo pravidelne vyčistite, aby
sa zabránilo hromadeniu nečistôt
na sedacích prvkoch a ráme.
Nahromadené nečistoty môžu
predčasne opotrebovať povrch
sedadla a podporiť koróziu rámu.
Používajte iba neabrazívne čistiace
prostriedky pre domácnosť a vlhké
handričky.
•
Upozornenie, čistenie umývacími
strojmi / hadicami: Na rám
nepoužívajte hadice ani umývacie
stroje, rám nie je utesnený proti
tečúcej vode a môže sa poškodiť

•
•

•

vniknutím vody.
Batoh GottaGo je možné prať v
práčke pri teplote 40 °C. Nesušiť v
sušičke.
Upozornenie, uskladnenie:
Výrobok by nemal byť v blízkosti
akýchkoľvek priamych zdrojov
tepla, vrátane otvoreného ohňa,
cigariet, elektrických a plynových
ohrievačov.
Upozornenie, uvedenie do
prevádzky: Pri vytiahnutí sedadla
Gotta Go po uskladnení, ho
nechajte najskôr aklimatizovať sa
na teplotu okolia. Utrite akúkoľvek
vlhkosť, ktorá sa na produkte
skondenzovala.

•

Upozornenie, likvidácia: Sedadlo
GottaGo zlikvidujte iba na
komunitnej skládke odpadu podľa
správnej recyklačnej kategórie.
Ďalšie čistenie kovových a plastových
komponentov
•
Na každodenné čistenie je možné
použiť mydlo a vodu alebo
antibakteriálny sprej.
•
Na čistenie plastových alebo
kovových komponentov
nepoužívajte rozpúšťadlá.
•
Pred použitím sa uistite, že je
produkt suchý.

ČASŤ 04: Podmienky
záruky
Záruka pre sedadlo GottaGo platí iba
v prípade, že sa produkt používa v
súlade s jeho určením a podľa všetkých
špecifikácií výrobcu. Na tento výrobok
vyrobený spoločnosťou James Leckey
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Design Ltd. sa poskytuje jednoročná
záruka.
Tovar nám je možné vrátiť so zárukou,
na opravu alebo výmenou do 12
mesiacov od dodania. Po tom čo nás
budete kontaktovať, zabezpečíme
vyzdvihnutie tovaru na naše náklady
a po vrátení tovaru tovar opravíme
alebo vymeníme a vrátime vám ho do
cca 15 dní. Vo všetkých prípadoch je
zodpovednosťou zákazníka
zabezpečiť, aby bol vrátený tovar
vhodne zabalený, najlepšie v
originálnom balení.

ČASŤ 05: Bezpečnostné
informácie
Pred použitím si vždy dôkladne
prečítajte pokyny pre užívateľov.
2. Pri používaní zariadenia by deti
nikdy nemali byť ponechané bez
dozoru.
3. Pred použitím skontrolujte, či
sú všetky komponenty sedadla
GottaGo bezpečne zostavené podľa
pokynov pre užívateľa.
4. Zaistite, aby bol vždy použitý
bezpečnostný pás a pásy na nohy.
5. Sedadlo GottaGo musí byť
umiestnené na suchom, pevnom,
statickom povrchu. Nikdy
nepoužívajte sedadlo GottaGo na
šikmej ploche.
6. Maximálna hmotnosť užívateľa
sedadla GottaGo je 30 kg (66
libier). Toto by nikdy nemalo byť
prekročené.
7. Pri premiestňovaní nikdy

8.

9.

10.

11.

1.

12.

13.

14.
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nepoužívajte podnožku na
opieranie dieťaťa.
Sedadlo GottaGo nikdy neupravujte
ani nepoužívajte iné komponenty
ako súčiastky schválené
spoločnosťou Firefly. Mohlo by to
ohroziť vaše dieťa a tiež ukončiť
platnosť záruky.
Sedadlo GottaGo by nemalo byť
v blízkosti akýchkoľvek priamych
zdrojov tepla, vrátane otvoreného
ohňa, cigariet, elektrických a
plynových ohrievačov.
Výrobok pravidelne čistite v súlade
s časťou 07 tejto užívateľskej
príručky.
Vykonávajte pravidelné kontroly
údržby, aby ste sa uistili, že je váš
výrobok v dobrom funkčnom stave.
Sedadlo GottaGo by sa nemalo
používať, ak je niektorá z častí
chybná.
Nie je možné, aby sme poskytovali
špecializované rady týkajúce sa
premiestňovania a manipulácie,
pretože okolnosti sa budú líšiť pre
každú rodinu. Pokyny k presunu a
manipulácii získate od svojho
terapeuta.
Ak máte pochybnosti o bezpečnom
používaní sedadla GottaGo alebo
ak by sa vyskytli poškodenia
niektorých dielov, ihneď prestaňte
výrobok používať a kontaktujte
zákaznícky servis Firefly na čísle vo
Veľkej Británií 0800 318265 alebo
Írsku 1800 626020.
Batoh GottaGo je vhodný
pre zaťaženie do 15 kg, toto
neprekračujte.
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Deti by nemali byť
nikdy ponechané bez
dozoru, na toaletnom
sedadle GottaGo, pretože by
im mohlo hroziť zranenie. Pri
rozkladaní rámu je potrebná
opatrnosť, pretože ruky sú v
tesnej blízkosti pohyblivých
častí.

ČASŤ 06: Bezpečnostné
opatrenia a
kontraindikácie
Opatrenia
Sedadlo GottaGo nemusí byť vhodné
pre deti a mládež s nasledujúcimi
ťažkosťami:
•

Napravené deformity chrbtice, ako
je skolióza alebo kyfóza

•

Ťažké svalové kontrakcie

•

Ťažká svalová alebo skeletálna
asymetria (rozdiely medzi ľavou
a pravou stranou tela) vrátane
dislokácie bedrového kĺbu

•

Progresívne stavy a stavy úbytku
svalov

•

Vysoké riziko zlomenín kostí

•

Vysoké riziko poranenia v dôsledku
tlaku alebo otvorených rán

•

Silné, nekontrolované pohyby

•

Deti odkázané na používanie
perkutánnej endoskopickej
gastrostómie

•

Zdravotná nestabilita vrátane
zhoršených dýchacích funkcií

•

Závislosť na prístrojoch na udržanie
života od tretích strán, ako sú
kyslíkové nádoby

•

Poruchy učenia a/alebo problémy
so správaním

Kontraindikácie
So sedadlom GottaGo nie sú spojené
žiadne kontraindikácie.

ČASŤ 07: Informácie o
čistení a starostlivosti
Pri čistení sedadla GottaGo
odporúčame používať teplú vodu a
neabrazívne čistiace prostriedky, nikdy
nepoužívajte organické rozpúšťadlá
alebo čistiace prostriedky.
Bezpečnostný pás a pásy na nohy je
možné v prípade potreby odstrániť a
vyčistiť teplou mydlovou vodou.
Na čistenie rámu je možné použiť
mydlo a vodu alebo antibakteriálny
sprej, na čistenie rámu nepoužívajte
rozpúšťadlá.
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ČASŤ 08: Kontrola a
servis produktu
Odporúčame, aby ste pred každým
použitím sedadla GottaGo vykonali rôzne
kontroly, aby ste sa presvedčili, že je
výrobok bezpečný. Odporúčané kontroly
sú uvedené nižšie:
1.

Pred umiestnením dieťaťa
skontrolujte, či je sedadlo správne
pripevnené k rámu, a skontrolujte, či
je stabilné a zaistené.

s9

ČASŤ 09:
Dôležité pokyny
Pred prenesením dieťaťa do výrobku
sa uistite, že je sedadlo GottaGo
na stabilnom povrchu. Otvorte
uhol operadla uvoľnením západiek
popruhov a uistite sa, že zostanú stále
pripojené a zaistené. Ďalšie úpravy
je možné vykonať potom, čo bolo
dieťa bezpečne usadené na sedadle a
bezpečnostný pás zapnutý.

Zaistite, že hneď ako dieťa umiestnite
2. Zaistite , aby boli bezpečnostný pás a do sedadla GottaGo, budú
pásy na nohy bezpečne pripevnené k bezpečnostný pás a pásy na nohy
pripravené na zapnutie. Buďte opatrní
operadlu sedadla a opierke nôh.
a pozorne sledujte svoje dieťa, kým
3. Skontrolujte, či nie sú bezpečnostný nebudú vykonané potrebné zmeny
pás a pásy na nohy opotrebované.
nastavenia bezpečnostného pásu a/
alebo pásov na nohy.
4. Skontrolujte, či západky popruhov
nie sú prasknuté alebo poškodené.
5.

Skontrolujte, či sú spoje rámu
bez nečistôt a bez známok
opotrebovania.

Pri servisných problémoch si
pozrite webovú stránku Firefly
www. fireflyfriends.com alebo
kontaktujte Firefly na customer.
enquiries@ fireflyfriends.com
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ČASŤ 10: Opätovné
vydanie produktov
Firefly
Ak chcete dať svoje toaletné sedadlo
GottaGo inej rodine, keď ho vaše dieťa
prerastie, odporúčame vám z dôvodu
osobnej hygieny dôkladne vyčistiť
sedadlo, rám a batoh. Zaistite, aby bola
spolu s výrobkom dodaná kópia
užívateľskej príručky. O kópiu môžete
požiadať kontaktovaním nášho tímu
starostlivosti o zákazníkov enquiries@
fireflyfriends.com alebo
prostredníctvom našej webovej stránky
na www.fireflyfriends.com/ gottago.
Ak máte pochybnosti o pokračovaní v
bezpečnom používaní vášho výrobku
Firefly alebo ak by niektoré diely
zlyhali, prestaňte výrobok používať a
kontaktujte Firefly cez zákaznícky
servis spoločnosti Leckey na customer.
enquiries@ fireflyfriends.com
Pred opätovným vydaním produktu
sa odporúča ho dezinfikovať jedným z
nasledujúcich postupov:
Poznámka: Pred dezinfekciou /
asanáciou produkt vždy najskôr
očistite, aby ste odstránili
nahromadené nečistoty.

1. Pokiaľ je to možné, odporúčame použiť
automatizovaný dezinfekčný systém
„rozprašovač“, ktorý sa používa na úplné
pokrytie povrchov výrobku dezinfekčným
prostriedkom. Pred použitím by ste sa
mali riadiť pokynmi výrobcu pre zvolený
systém a presne ich dodržiavať.
2. Ak nie je k dispozícii automatizovaný
dezinfekčný systém, všetky
povrchy produktu by sa mali otrieť
antibakteriálnymi povrchovými
obrúskami. Mali by ste dodržiavať pokyny
výrobcu pre zvolený výrobok. Poťahy
produktu a textílie by sa mali dôkladne
vyčistiť v súlade s časťou 7 Informácie o
čistení a starostlivosti v tejto príručke.
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ČASŤ 11: Pokyny na použitie
11.1 Rozloženie rámu GottaGo
Po vybratí z krabice bude váš rám sedadla GottaGo vyzerať takto.
1

Rám

4 Sedadlo

2

Bezp. pás

5 Nočník

3

Batoh

6 Podnožka

1

4

2

5

3

6
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A

Sedadlo GottaGo je navrhnuté len na
použitie na rovnom povrchu.

Pri rozkladaní nôh sa uistite, že nohy
spočívajú na zemi, nie vo vzduchu.

Ak chcete rám rozvinúť, identifikujte
tlačidlá   A na spodnej stane rámu.    

Rozložte nohy, až kým nebudete počuť
cvaknutie.

Na uľahčenie montáže držte rám
GottaGo správnou stranou hore (kde
sú nohy zložené zospodu) a súčasne
zatlačte tlačidlá zozadu A , aby sa
uvoľnili nohy.

Skontrolujte, či sú všetky štyri nohy
úplne od seba a zaistené v polohe.
Rám GottaGo postavte na rovný povrch.

11.2 Nastavenie výšky rámu GottaGo
GottaGo má 3 nastavenia výšky; výška nočníka
toalety pre telesne postihnutých 3 .

1

,štandardná výška   2 a výška
3

2
1

Výška nočníka

Štandardná výška

Výška toalety pre telesne
postihnutých

Užívateľská príručka GottaGo

Výška je označená zelenými
očíslovanými indikátormi na každej z
nôh.
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Ďalej identifikujte tlačidlá nastavenia
výšky na vnútornej strane oboch nôh
rámu B

Pre nastavenie výšky rámu, má každá noha bezpečnostný zámok A ktorý musíte
najskôr odpojiť. Vytiahnite tento zaisťovací kolík A smerom von a potom o štvrť
otáčky uvoľnite bezpečnostný zámok.
Ak chcete zaistiť bezpečnostný zámok, otočte o štvrť otáčky a zatlačte zaisťovací
kolík späť na miesto B
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Ak chcete nastaviť štandardnú výšku:
Odpojte bezpečnostný zámok. Keď je rám GottaGo nastavený vzpriamene, stlačte
predné tlačidlá simultánne B   a jemne začnite zdvíhať rám GottaGo smerom hore.
Pohyb zopakujte so zadnými tlačidlami. Znovu zapnite bezpečnostné zámky
štvrtinovým otočením a zatlačením dovnútra.

Pri zdvihnutí pustite tlačítko. To umožní nohám
klesnúť na štandardnú výšku   2 . Budete počuť
kliknutie. Opakujte pre 2 zadné nohy.

Užívateľská príručka GottaGo
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Ak chcete nastaviť výšku toalety
pre telesne postihnutých:
Keď je rám GottaGo nastavený
vzpriamene, súčasne podržte
predné tlačidlá B a jemne začnite
zdvíhať rám GottaGo smerom hore.
To umožní nohám klesnúť do úplne
vysunutej výšky 3 . Budete počuť
kliknutie. Opakujte pre zadné nohy.

3

Zaistite, aby každá z nôh bola
nastavená na rovnomernú úroveň,
ako je možné identifikovať pomocou
zelených očíslovaných indikátorov.
Bezpečnostný zámok vráťte do
zapnutej polohy štvrtinovým
otáčaním a zatlačením dovnútra.

11.3 Upevnenie sedadla GottaGo
k rámu
Keď je váš rám nastavený podľa
pokynov v častiach 10:1 a 10:2,
môžete do rámu umiestniť sedadlo
GottaGo. Západky A a západky
popruhov B musia byť najskôr
zaistené.
Za týmto účelom prevlečte
západkový   B popruh cez západku  
A . Keď je západkový popruh B
zatlačený cez západku A , budete
počuť počuteľné cvaknutie, že
spojenie bolo vytvorené.
Kým pripravíte rám, odložte zatiaľ
sedadlo na bok.
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Na hlavnom sivom ráme odomknite
konektory rámu C na oboch stranách
potiahnutím nahor.
Upevnite sedadlo GottaGo k rámu
zarovnaním konektorov D sedadla
nad úložnú drážku E . Drážka E má
vizuálne indikátory, ktoré vám pomôžu
symetricky zarovnať konektory sedadla
s rámom.  Zatlačte konektory sedadla D
do úložnej drážky E a potom zatlačte na
konektory sedadla C k rámu tak, že ich
zatlačíte nadol. Budete počuť cvaknutie,
ktoré znamená, že sú zamknuté.

Užívateľská príručka GottaGo
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11.4 Pripojenie stupačky
Podnožku A je možné pripevniť
jednoduchým zasunutím do jednej zo
štyroch určených polôh na ráme. B
Keď sa zasunie, budete počuť
kliknutie.
Keď ste spokojní s výškou stupačky,
zapnite zaisťovacie zámky.

C

Otvor v
stupačke

Otvory na vloženie
stupačky

Úchyty na zaistenie
pásov na nohy
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Vloženie zaisťovacieho zámku
Vložte zaisťovací zámok C zatlačením do prestupníka D v zadnej časti stupačky.
Aby ste tak mohli učiniť zaistite, aby bol zámok správnym smerom nahor, so
zámkom na vrchu E .
Hneď ako pripevníte podnožku do požadovanej polohy, môže podnožka zostať na
mieste, aj keď je zložená.
Ak bude neskôr potrebné opätovne nastaviť výšku podnožky, odstráňte zaisťovací
zámok a podnožku a znova ich pripevnite podľa vyššie uvedených krokov.

Zaisťovací
zámok

Pripojenie zaisťovacieho
zámku k priestupníku

Zaistené zámkom
na vrchu

Užívateľská príručka GottaGo
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11.5 Pripojenie nočníka
Nočník je možné pripevniť posúvaním po koľajniciach
nedosiahne ochranu proti postriekaniu na sedadle.

A

, kým predná časť nočníka
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ČASŤ 12: Klinické nastavenie
12.1 Nastavenie polohy sedadla
Po skúške sedadla by ste mali mať predstavu o vhodnej polohe sedadla pre vaše
dieťa. Najžiadanejšou pozíciou, ktorú chcete dosiahnuť, je mať nohy za alebo pod
kolenami.
Odomknite konektory sedadla v ráme. Za týmto účelom jemne zatlačte bočnú
stranu sedadla smerom k rámu a potom zdvihnite zámok.
Posuňte sedadlo pozdĺž drážky do požadovanej polohy a potom zaistite, aby bolo
sedadlo uzamknuté späť na svojom mieste.

Nohy pod kolenami

Nohy za kolenami

Sedadlo nenastavujte
keď na ňom dieťa sedí.

Nohy pred kolenami

Užívateľská príručka GottaGo

12.2 Upevnenie
bezpečnostného pásu
Pripevnite bezpečnostný
pás pomocou
upevňovacích bodov na
zadnej strane sedadla.
Vyberte drážku, ktorá
bude pre dieťa pohodlná,
ale bezpečná, a zaháknite
ju na upevňovací bod na
oboch stranách.

12.3 Kontrola výšky
stupačky
Uistite sa, že stupačka je
vo výške, ktorá umožňuje
nosnosť po celej dĺžke
stehna.
Príliš vysoká stupačka
môže spôsobiť nadmerný
tlak na zadok, čo bráni
relaxácii.
Upravte dĺžku popruhov
na nohy, aby pevne držali
hornú časťou oboch
chodidiel.
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12.4 Nastavenie opačného uhla
Západky popruhov je možné
nastaviť tak, aby bolo vaše
dieťa prinútené predkloniť sa a
pomohlo im to položiť ruky na
opierky rúk alebo nôh, a pomohlo
poskytnúť prirodzenú prednú
oporu trupu aj hlavy. Toto tiež
pomôže poskytnúť kontúrovanú
bočnú a zadnú podporu a
podporí relaxáciu čriev a svalov
panvového dna.

*Potiahnutím kovovej
časti utiahnite západky
popruhu.

Zatvorenie opačného uhla môže
znížiť vysoký svalový tonus.
Západky popruhov je možné v
prípade potreby nastaviť
asymetricky.
*Stlačte zelené tlačidlo
a pre uvoľnenie potiahnite západku popruhu.

Užívateľská príručka GottaGo
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ČASŤ 13: Demontáž sedadla GottaGo
13.1 Odstránenie nočníka
Ak bol nočník použitý, opatrne ho
posuňte po koľajniciach A mimo
ochrany pred striekaním.
Podľa potreby zlikvidujte obsah a
dôkladne umyte.

13.2 Demontáž sedadla
Odomknite konektory sedadla v ráme A . Za týmto účelom jemne zatlačte bočnú
stranu sedadla smerom k rámu a potom zdvihnite zámok B .
Uvoľnite západky popruhov C stlačením uvoľňovacieho tlačidla D a vytiahnutím
západkového popruhu zo západky. Sklopte strany sedadla dovnútra a sklopte
operadlo na ne. Na upevnenie na mieste použite popruh sedadla.
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13.3 Demontáž podnožky
Pri demontáži podnožky
sa uistite, že sú uvoľnené
zaisťovacie háky A .
Palcom stlačte západky
uvoľnenia na oboch
stranách podnožky a
vysuňte von z otvoru.

B

Pre odstránenie zaisťovacích
hákov neťahajte za šnúru.

13.4 Skladanie rámu
Uvoľnite bezpečnostný   A
zámok zo zapnutej polohy a
stlačte tlačidlo    B na
vnútornej strane nôh pre
návrat do najnižšieho
nastavenia výšky, pripravené
na zloženie.
Pred skladaním sa uistite, že
je sedadlo GottaGo na zemi
a nohy sú úplne oddelené,
potom stlačte tlačidlá na
spodnej strane rámu C
zdvihnite nahor a zložte.
Sklopte zadné nohy pod
prvé, ako je znázornené na
obrázku, a potom predné
nohy, kým nebudete počuť
cvaknutie.

Užívateľská príručka GottaGo
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13.5 Balenie batohu
Zoberte zložený rám A a zasuňte ho
do batohu držaním za rúčku rámu.
Vezmite si nočník B a vložte ho do
spodnej časti batohu, zmestí sa do
medzery medzi nohami rámu.
Pri vyberaní zasuňte podnožku
C do medzery za rámom. Zoberte
zložené sedadlo D a zasuňte ho
do medzery v batohu.

D
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ČASŤ 14: Technické informácie
Sedadlo
Veľkosť 1

Veľkosť 2

Vek

2-5 rokov

4-9 rokov

Šírka bokov

22,5 cm

27 cm

Minimálna hĺbka sedadla*

22 cm

29 cm

Uhol sklonu operadla (dopredu)

8°

25°

Uhol stehna (mimo horizontálu)

40°

40°

Výška operadla

24 cm

36 cm

Hmotnosť (sedadlo a rám)

5,8 kg

6,1 kg

Rám
Rám zložená veľkosť

51 x 56 x 19 cm /
20 x 22 x 7,5 palca

Stopa podlahy rámu

52 x 74,5 cm /
20,5 x 29,3 palca
(v maximálnej výške)

Maximálna hmotnosť používateľa

30 kg

Výška (najnižšia časť sedadla)

1 – 30 cm / 11,8 palca
2 – 46 cm / 18 palcov
3 – 53 cm / 20,9 palca

*Stanovenie veľkosti: u chlapcov sa odporúča zvoliť väčšiu
veľkosť za predpokladu, že spĺňajú minimálnu mieru hĺbky
sedadla
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Tabuľka symbolov
Symbol

Význam
Zdravotnícka pomôcka
Prečítajte si návod na použitie
Značka CE

Výrobca
Číslo modelu
Sériové číslo
Maximálna hmotnosť používateľa
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