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ČASŤ 01:  

 

 

 
    

lezenie, odrážanie, jazda a
 

tlačenie.
Lezenie: poloha ležmo, v ktorej sa 

dieťa pohybuje za pomocou rúk a nôh 

Odrážanie: poloha v sede a pohyb 
za

 
pomoci nôh

Jazda: poloha v sede a pohyb 
za

 
pomoci kolies

 

Tlačenie: poloha v sede a pohyb 
za

 
pomoci tlačnej tyče ovládanej dospelou osobou.

 

Scooot je všeobecne vhodný pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, vhodnosť však závisí od úrovne telesného rozvoja dieťaťa, šírky bedier a dĺžky nôh.             
(viac informácií nájdete v časti   10).

Scooot súčasti

Scooot základňa

 

James Leckey Design Ltd cnepreberá 
žiadnu zodpovednosť, ak sa výrobok 
používa mimo jeho zamýšľaného 
bezpečného použitia. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti, kontaktujte 
zákaznícke služby spoločnosti Firefly 
na adrese UK 0800 318265 alebo ROI 
1800 626020 alebo

 

customer.enquiries@fireflyfriends.com.

Zamýšľané použitie
Scooot je mobilné vozítko 4 v 1 
navrhnuté tak, aby umožnilo deťom so

 špeciálnymi  potrebami  hrať  sa,  skúmať
 a  zúčastňovať  sa  spôsobom,  ktorý

 vyhovuje  ich  fyzickým  a  kognitívnym
 schopnostiam.

Scooot by sa nemal používať na 
nerovnom alebo hrboľatom teréne. 
Odporúčajú sa hladké povrchy ako 
betón alebo drevená podlaha.

V oboch konfiguráciách existujú štyri 
rôzne funkcie: 

chrbtová opierka tlačná tyč

polstrovaný poťah

zostavenie 
kolies

Odporúča sa, aby dospelý vykonávajúci
 dohľad  vykonával  denné  kontroly

 produktu  (v  súlade  s  časťou  6  tejto
 príručky),  aby  sa  zaistilo  bezpečné

 používanie  výrobku.
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ČASŤ 02: Vyhlásenie o zhode

 
 

 

ČASŤ 03:  

UK / ROI: Tovar je možné vrátiť do 
záručnej opravy alebo výmeny do 12 
mesiacov od prijatia. Vo všetkých 
prípadoch je zodpovednosťou 
zákazníka zabezpečiť, aby bol tovar, 
ktorý sa vracia, vhodne zabalený, 
najlepšie v pôvodnom obale.

 
 

 

 

 
 

 
 

ČASŤ 04:  

1. Nedodržanie pokynov môže vás a / 
alebo vaše dieťa vystaviť riziku. Pred 
použitím si pozorne prečítajte pokyny 
pre používateľa.

  

2. Scooot sa musí používať vždy pod 
dohľadom dospelých.  

3. Pred použitím skontrolujte, či sú 
všetky komponenty bezpečne 
upevnené.

 

4. Nikdy neupravujte svoj Scooot ani 
nepoužívajte iné komponenty ako 
komponenty schválené spoločnosťou 
Firefly. Scooot by sa nemal používať, 
ak sú niektoré z jeho komponentov 
chybné.

 

5. 
 

Nepokúšajte sa používať alternatívne 
náhradné diely, ak dôjde k strate časti 
Scooot - náhradné diely sú k dispozícii 
na zákazníckom servise UK 0800 
318265, ROI 1800 626020 alebo 
customer.enquiries@fireflyfriends.com

6. Akékoľvek uvoľnené skrutky, nástroje 
a upevňovacie prvky dodávané so 
Scoootom udržiavajte mimo dosahu 
malých detí, pretože môžu 
predstavovať riziko zadusenia.

 

James Leckey Design Ltd, ako výrobca s výlučnou zodpovednosťou za 
značku Firefly, vyhlasuje, že Scooot je v súlade s požiadavkami smerníc 
93/42 / EHS a technických pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby, 
všeobecnými požiadavkami a skúšobnými metódami.

Záručné podmienky Bezpečnostné informácie

Medzinárodní zákazníci: Tovar je 
možné vrátiť do záručnej opravy 
alebo výmeny do 12 mesiacov od 
prijatia. Kontaktujte nás, aby sme 
získali referenčné číslo prípadu podľa 
postupu pre medzinárodné návraty. 
Zákazník je zodpovedný za náklady 
na vrátenie tovaru. 
Keď k nám tovar vrátite, opravíme 
alebo vymeníme váš tovar a vrátime 
vám ho do 14 dní.



Slovensky

7. Nezabudnite, že Scooot nemá   
brzdy, preto by ste ho mali používať 
iba na rovnom a nehrboľatom 
povrchu. Scooot by sa nemal 
používať na schodoch alebo v ich 
blízkosti.

 

8. Vykonajte všetky nastavenia polohy a 
uistite sa, že pracka pásu je úplne 
zapnutá a bezpečnostný pás je 
nastavený tak, aby sedel dieťaťu na 
mieru pri sedení. Vo formáte "Ride/
Jazdenie" by mala byť opierka na 
nohy nastavená tak, aby nohy vášho 
dieťaťa nepresahovali za koniec 
opierky pre nohy.

 

9. Tlačná tyč by sa mala používať iba 
vtedy, keď je Scooot nastavený v 
konfigurácii "Ride/Jazdenie" s 
väčšou zostavou kolies. Nie je 
bezpečné používať tyč v režime         
"Scoot/Odrážanie", ktorý je určený 
deťom, ktoré budú samy poháňať 
svoje nohy. Predtým, ako doňho 
prenesiete svoje dieťa, skontrolujte, 
či je vozítko stabilné alebo opreté o 
stenu.

 

 

10. Ak vaše dieťa používa Scooot 
vonku a samohybne v režime "Ride
/Jazdenie", je dôležité, aby ste 
skontrolovali, či sú kolesá vždy 
čisté.

 

 

11. Ak sa Scooot nepoužíva, musí sa 
skladovať opatrne na suchom 
mieste mimo extrémnych teplôt.

 

12. Skôr, ako vášmu dieťaťu umožníte 
používať Scooot, skontrolujte, či je 
bezpečné okolie. Domáce predmety 
alebo nábytok môžu predstavovať 
nebezpečenstvo, ak majú ostré rohy 
alebo vytvárajú prekážky.

 

 

13. Nevynucujte pohyb, pretože by 
ste mohli dieťaťu ublížiť.
 

14. Pri používaní výrobku 
odporúčame, aby vaše dieťa 
nosilo tenisky z bezpečnostných 
dôvodov. Holé nohy, sandále 
alebo papuče sa neodporúčajú.

       
     

      
      

 

  15. Pri montáži režimu "Ride/
Jazdenie" sa uistite, že sú 
upevňovacie prvky chráničov 
kolies bezpečne upevnené a 
opierka nôh bola nastavená a 
zaistená podľa časti

      
    

     
      

    
9.2.

16.
         

        
      
    

    

Ak máte akékoľvek pochybnosti o 
bezpečnom používaní Scooot alebo 
o poškodení niektorých častí, 
prestaňte okamžite produkt 
používať a kontaktujte zákaznícke 
služby Firefly na UK

 
0800 318265, 

ROI

 

1800

 

626020

  

alebo na 
customer.enquiries@fireflyfriends.com

17. Čalúnenie Scooot je v súlade s 
predpismi o protipožiarnej 
bezpečnosti v súlade s normou 
EN1021-1. Produkt by sa však 
mal udržiavať mimo dosahu 
otvoreného ohňa.

      
     

   
     

    

18. Výrobok pravidelne čistite v 
súlade s časťou 5 tejto 
príručky. Nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky. Pravidelne 
vykonávajte kontroly údržby, aby ste 
sa uistili, že je váš produkt v dobrom 
prevádzkovom stave.

       
     

      
    

       
      

 

Scooot užívateľská príručka s7

Ak je dieťa v režime              
"Pooosh/Tlačenie" , uistite 
sa, že ruky dieťaťa nie sú v 
zostave kolies.
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ČASŤ 5: Informácie o čistení a starostlivosti

 
 
 

 

• Pás môže byť odstránený z operadla 
pri umývaní, a to pomocou nástroja 
priloženého v návode na použitie. 
Upevňovacie skrutky uschovajte na 
bezpečnom mieste a mimo dosahu 
detí.

  

• Čalúnenie je možné vložiť do práčky 
a prať pri teplote 40 ° C alebo nižšej. 
Pri prvom praní vankúša alebo pásu 
Scooot ho najskôr umyte oddelene od 
ostatných odevov, aby ste znížili 
riziko zafarbenia.

  

• Vankúš alebo pás nesmiete 
sušiť v sušičke ani žehliť.

   

• Zašpinenie odstráňte čo najskôr 
pomocou savej handričky, uteráka 
alebo špongie. Mydlo a čistenie 
teplou vodou je účinné pri bežnom 
znečistení a drobných škvrnkách, 
ale dávajte pozor, aby ste tkaninu 
nepremočili, pretože by to mohlo 
spôsobiť šírenie škvŕn.

  

• Na odolnejšie škvrny sa môžu použiť 
antiseptické čistiace prostriedky. 
Zaistite, aby boli čistiace prostriedky 
úplne odstránené.

  

• Na  čistenie  alebo 
odstraňovanie  škvŕn  z pásu 
alebo  vankúša  nepoužívajte 
rozpúšťadlá.

  

• Produkt nebielte.

• Vankúš alebo bedrový pás nečistite 
suchým spôsobom.

   

Plastové povrchy na Scooot sa 
môžu čistiť teplou mydlovou vodou 
a mäkkou handrou alebo špongiou. 
Akýkoľvek abrazívny čistiaci 
prostriedok môže poškriabať alebo 
poznačiť Scooot.

Nečistite žiadne časti Scooot 
čistiacim prostriedkom 
obsahujúcim bielidlo.

Bedrový pás a vankúš
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ČASŤ 6: Denná kontrola a servis produktu

 

 
 

1. 

 

Skontrolujte, či je vankúš pevne 
pripevnený, ako je to znázornené v 
časti 9.2.

2. Skontrolujte, či elastický materiál nie 
je uvoľnený alebo nie je v kontakte s 
inými upevneniami.
 

3. Skontrolujte, či guma nie je skrútená. 

4. Skontrolujte, či je predné koliesko 
namontované a zaistené.

  

Odrážanie 

5. Uistite sa, že operadlo je bezpečne 
pripevnené bez akéhokoľvek 
pohybu.

 

6.   Ak používate polstrovanie, potom 
tiež skontrolujte 1-3.

7 .Uistite  sa ,  že  je  pás  bezpečne 
pripevnený  k operadlu  a že  spona 
funguje správne.

 

8. Skontrolujte, či je predné koliesko 
namontované a zaistené.

  

Jazdenie 

9. Skontrolujte, či sú upevňovacie 
prvky zostavy kolesa bezpečne 
pripevnené.

 

10. 
 
Zaistite, aby bolo operadlo 
pripevnené podľa kontrol 5-8.

11.  Ak používate  polstrovanie , skontrolujte 
ho 1-3.

12 . Skontrolujte , či  je  zostava  kolesa 
bezpečne  pripevnená  (pozri  časť  9.2,  
kroky  4-7).

 

13. Uistite sa, že opierka je nastavená 
tak, aby vyhovovala vášmu dieťaťu.
  

14. Skontrolujte, či je opierka na nohy 
bezpečne pripevnená.

15. Skontrolujte, či bolo predné 
koliesko odstránené zo základne.

 

Tlačenie  

16. Uistite sa, že operadlo je zabezpečené 
podľa kontrol 5-8. 

        

   
17. Skontrolujte, či je tlačná tyč bezpečne 
pripevnená podľa kroku 8 na str.15.       

 

 

     
18 . Uistite  sa , že  mäkké  dotykové 

gombíky  na  tlačnej  rukoväti  sú 
zabezpečené                                     
a pevne priskrutkované.

        
     
   

  

19. Uistite sa, že je polstrovanie vankúša 
Advanced správne zapnuté podľa str. 15

      
      

  

20. Uistite sa, že sú uzávery na bočných 
stranách správne pripevnené podľa str. 15

        
     

  

       
         

       

     
     

Odporúčame, aby ste pred použitím 
vykonali rôzne kontroly Scooot, aby ste sa 
uistili, že je produkt bezpečný. Odporúčané 
kontroly sú podrobne uvedené nižšie.

Lezenie 

Polstrovaná chrbtová 
opierka

 
Advanced

Ak máte akékoľvek pochybnosti o 
pokračujúcom bezpečnom používaní 
vášho produktu Firefly alebo ak by niektoré 
časti zlyhali, prestaňte produkt používať a 
čo najskôr kontaktujte zákaznícke služby.
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ČASŤ 7: Opätovné 
použitie produktov 
Firefly

 

 

Výrobok dôkladne vyčistite v súlade s 
časťou 5 tejto príručky a ubezpečte sa, 
že je k produktu dodaná jeho kópia. Ak 
máte akékoľvek pochybnosti o 
pokračujúcom bezpečnom používaní 
vášho produktu Firefly alebo ak by 
niektoré časti zlyhali, prestaňte produkt 
používať a kontaktujte naše zákaznícke 
služby na adrese UK 0800 318265, ROI 
1800 626020 alebo 

 

customer.enquiries@fireflyfriends.com

ČASŤ 8:  

Poškodené výrobky môžu byť opravené 
alebo vymenené spoločnosťou Firefly, 
ak sa na výrobok stále vzťahuje záruka. 
Možno bude potrebné, aby sme 
výrobok vrátili spoločnosti Firefly na 
ďalšiu kontrolu, ktorá môže za prepravu 
požadovať malý poplatok. V prípade 
všetkých problémov súvisiacich so 
službami kontaktujte zákaznícke služby
UK 0800 318265, ROI 1800 626020 
alebo 

 

customer.enquiries@fireflyfriends.com

Č
as

ť 9
 

Servis produktu

In
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ČASŤ 9.1:  Ako zistiť, či je Scooot 
vhodný pre vaše dieťa

 

 
 

 

 

 

www.fireflyfriends.com 

 

Posudzovanie a predpisovanie

Scooot je produkt zameraný na pohyblivosť v ranom veku, 
ktorého cieľom je poskytnúť deťom zábavný zážitok a 
príležitosť na nezávislý pohyb. Scooot bol navrhnutý pre deti 
vo veku od približne 2 do 6 rokov (v závislosti od ich veľkosti) 
a úrovne klasifikácie systému motorických funkcií                    
(GMFCS) I - IV, v závislosti od úrovne ich rozvoja.

Vaše dieťa získa maximum zo Scooot (vo všetkých 
konfiguráciách), ak dokáže udržať svoju hlavu samé a má 
primeranú úroveň kontroly zadnej  časti tela, čo znamená, že 
môže sedieť na podlahe s menšou panvovou oporou.

Ak sa ovládanie hlavy dieťaťa stále vyvíja, odporúčame pred 
použitím Scooot počkať, kým sa to nezlepší.

Pozrite si videá online na stránke

pre ďalšie podrobnosti.
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Pooosh/ Tlačenie

ČASŤ 9.2: Vybalenie a 
zostavenie Scooot

 

 
 

Crawl/ Lezenie 

Scoot/ Odrážanie

Ride/ Jazda

B 1x M8 podložka

C 2x M8x25mm

E 2x M5x10mm

F 1x M10 x16mm

H doska v tvare podkovy

L doska na 
chrbtovú opierku

I 1 x predné 
koliesko

D 2x M8 podložka pod 
maticu

G 1x M10 podložka

J 2x M6x120mm

1x 6mm doťahovač

2x 5mm doťahovač

1x 4mm  doťahovač    

1x 3mm doťahovač

K 2x M6
nábytkové 
konektory

A 1x M8x65mm

Dávajte pozor, aby ste nevyrezali krabicu, 
pretože by ste mohli poškodiť niektoré časti 
vo vnútri. Časti budú obsiahnuté v 
polyetylénových vreckách. Opatrne ich 
vyberte z krabice a skontrolujte, či máte 
všetky potrebné súčasti.

Ako   zmontovať Scooot:
Vyberte konfiguráciu, ktorú chcete zostaviť:

Uchovávajte  polyetylénové 
vrecká mimo dosahu detí.

Váš Scooot sa dodáva s inštruktážnym 
balíkom obsahujúcim všetky súčasti a 
nástroje, ktoré potrebujete na montáž.

Súčasti zahrnuté vo vašom Scooot
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Krok 1 Krok 2

 

Pripojte polstrovaný kryt k základni. 
Vankúš pripevnite pomocou elastických 
pásov tak, aby mäkká strana smerovala 
nahor. Zarovnajte otvor v čalúnení s 
dvoma otvormi v hornej časti základne. 

 Váš Scooot je teraz pripravený na 
použitie v konfigurácii  Crawl/ Lezenie.

I

F

G

Ak chcete používať Scooot v 
konfiguráciách Scoot/Odrážanie  alebo 
Crawl/ Lezenie, budete musieť pripevniť 
predné koliesko. Vezmite koliesko I, 
namontujte F a podložku G a pripevnite 
ho k základni Scooot pomocou nástroja, 
ktorý je súčasťou užívateľského balenia.

Ak  používate  Scooot  v konfigurácii 
Ride / Jazdenie  alebo  Pooosh / 
Tlačenie, predné koliesko by nemalo 
byť namontované.

Prilepte elastickú vložku tak, 
ako je to znázornené na 
obrázku, a zaistite, aby sa 
nezachytila v kolieskach.



s14 Scooot užívateľská príručka

S
lovensky

Krok 3

L

L

J

JJ

J

K K

Ak chcete operadlo pripevniť, vložte 
prúžky operadla cez otvory v čalúnení, 
aby obe časti bezpečne sedeli v 
dierach základne Scooot.

Pripojte operadlo, konzolu a nábytkové 
konektory k spodnej strane pomocou 
zobrazenej platničky a skrutiek. Na 
utiahnutie skrutiek a zaistenie 
operadla použite dodané nástroje. 
Dbajte na to, aby sa operadlo 
nehýbalo.

Produkt môžete teraz použiť v 
konfigurácii Scoot/ Odrážanie.

Ak sa operadlo hýbe, 
dotiahnite skrutky, až 
kým operadlo vo vašej 
ruke necítite ako 
správne utiahnuté.
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Krok 4
 
 

 

Krok 5

C

A

B

CD D

Zasuňte základňu Scooot hore a 
na tri vyčnievajúce prúžky zostavy 
kolesa tak, aby zapadli do 
príslušných otvorov.

Prevráťte Scooot, aby ste sa dostali na 
spodnú stranu. Pomocou zobrazených 
skrutiek a podložiek zaistite sedadlo na 
troch miestach pomocou príslušného 
doťahovacieho nástroja.

Skontrolujte upevnenie 
zostavy kolesa.
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Krok 6 Krok 7

 

 

E

I F G

E

Upravte  dĺžku  opierky  na nohy  tak, 
aby  vyhovovala  dieťaťu  uvoľnením 
zvýraznených  skrutiek  a zasunutím 
opierky na nohy dnu alebo von.

Pomocou dvoch upevňovacích prvkov 
(E) pripevnite podkovovú dosku (H) k 
prednej časti Scooot, ako je to 
znázornené.

V konfigurácii "Ride /Jazdenie
"

 
je potrebné  pred  použitím 

odstrániť predné koliesko.

Odstráňte koliesko a príslušenstvo       
(časti F, G, I) a uložte ich na bezpečné 
miesto.
Teraz môžete použiť Scooot v 
konfigurácii "Ride/Jazdenie".

Predtým, ako vaše dieťa 
bude používať Scooot, 
skontrolujte, či sú skrutky 
úplne dotiahnuté.
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Krok 8

 

A

B

 

 
 

Na pripevnenie tlačnej rukoväte 
umiestnite tyč vo vnútri zobrazenej 
oblasti. Utiahnite skrutku A, aby ste 
sa uistili, že je tyč bezpečne zaistená. 
Nastavte tyč do požadovanej výšky a 
dotiahnite ho skrutkou B.

Pred použitím sa uistite, že tyč 
je zabezpečená.

Pripevnenie polstrovanej chrbtovej opierky Advanced
Ak ste si ako doplnkové príslušenstvo 
vybrali polstrovanú chrbtovú opierku
Advanced, nasaďte ju na operadlo 
pred pripojením operadla k Scooot.

Polstrovaný kryt natiahnite cez 
plastové operadlo. Elastický kryt 
zaháknite, aby ste ho zaistili  k 
operadlu. Koniec krytu zaháknite cez 
koniec operadla. Vložte vaše bočné 
časti do zobrazených otvorov a 
pripevnite ich k patentom.

Ak chcete  upraviť  výšku  bočných 
častí , posuňte  ich  nahor  a nadol 
medzi štyrmi patentmi.
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ČASŤ 9 .3 : Premiestnenie 
vášho dieťaťa do  Scooot

 

       
      

       
         

       
       

     
        

        
        

 

   "Konfigurácia Lezenie"

1

Predtým, ako začnete používať Scooot, 
skontrolujte, či sú všetky komponenty 
zabezpečené a nastavené tak, aby dosadli 
na miesto. Skontrolujte elastické pásy, či nie 
sú poškodené, opotrebované alebo 
roztrhané. Ak existujú nejaké známky 
poškodenia, nepoužívajte produkt a 
telefonicky kontaktujte zákaznícke služby. 
Umiestnite Scooot tak, aby sa 
nepremiestňoval, kým sa k nemu vaše dieťa 
presunie. Držte ho pevne alebo ho oprite o 
stenu, aby ste získali ďalšiu podporu.

Vaše dieťa by malo používať 
konfirguráciu "Crawl/ Lezenie" na 
brušku, ako je to znázornené nižšie. 
Hlava dieťaťa bude smerovať k 
prednej časti Scooot (kde je 
umiestnené logo Firefly).

Nezabudnite, že na Scooote nie sú 
žiadne brzdy, preto použite 
konfiguráciu "Crawl" na rovnom 
povrchu. Na dieťa dohliadajte, aby ste 
sa uistili, že sa nedostane pod kolieska.
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                  "Odrážanie"
 

 

 

2

Pred

 

použitím

 

Scoot

 

zabezpečte

 

a

 
upravte

 

všetky

 

komponenty

 

podľa

 odporúčaní

 

v

 

časti

 

9.2

 

a

 

skontrolujte,

 

či

 elastické

 

pásy

 

nie

 

sú

 

poškodené,

 opotrebované

 

alebo

 

roztrhané.

 

Ak

 dôjde

 

k

 

poškodeniu,

 

výrobok

 nepoužívajte

 

a

 

požiadajte

 

o

 

radu

 zákaznícke

 

služby.

 

Umiestnite

 

Scoot

 tak,

 

aby

 

sa

 

nepremiestňoval,

 

kým

 

sa

 naň

 

vaše

 

dieťa

 

presunie.

Držte

 

ho

 

pevne

 

alebo

 

ho

 

oprite

 

o

 
stenu,

 

aby

 

ste

 

získali

 

ďalšiu

 podporu.

Zaistite,

 

aby

 

bolo

 

operadlo

 
bezpečne

 

pripevnené

 

podľa

 montážnych

 

pokynov

 

v

 

časti

 

9.2,

 krok

 

3.

Otvorte

 

bezpečnostný

 

pás

 

a

 

umiestnite

 
svoje

 

dieťa

 

tak,

 

aby

 

jeho

 

chrbát

 

bol

 

pri

 operadle.

Pás

 

zaistite

 

okolo

 

pása

 

dieťaťa.

 
Zacvaknite

 

k

 

sebe

 

a

 

vytiahnite

 

dva

 

D-
krúžky

 

smerom

 

od

 

stredovej

 

pracky,

 aby

 

ste

 

pás

 

utiahli,

 

aby

 

sa

 

popruh

 nezakrútil.

Pri

 

používaní

 

Scoot

 

sa

 

vaše

 

dieťa

 

môže

 
pohybovať

 

nohami

 

dozadu,

 

dopredu

 alebo

 

do

 

strán.

 

Nezabudnite,

 

že

 

na

 Scooot

 

nie

 

sú

 

žiadne

 

brzdy,

 

preto

 

ho

 používajte

 

na

 

rovnom

 

povrchu.

 

Na

 

dieťa

 dohliadajte,

 

aby

 

ste

 

sa

 

uistili,

 

že

 

sa

 nedostane

 

pod

 

kolieska.

Pred použitím skontrolujte, či 
sa vaše dieťa cíti pohodlne a 
stabilne v konfigurácii             
"Scoot/ Odrážanie".

    Konfigurácia
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Konfigurácia "  Jazdenie"

 
 

 

 

 

 

3

Všetky komponenty upravte a zaistite 
podľa odporúčaní v časti 9.2 a 
skontrolujte, či elastické pásy nie sú 
poškodené, opotrebované alebo 
roztrhané. Ak dôjde k poškodeniu, 
výrobok nepoužívajte a požiadajte o 
radu zákaznícke služby. Umiestnite 
Scooot tak, aby sa nepremiestňoval, 
kým sa k nemu vaše dieťa presunie.

Nastavte opierku na nohy tak, aby 
vyhovovala dĺžke nohy vášho dieťaťa 
tak, aby jeho chodidlá nepresahovali 
koniec opierky pre nohy. Pozri časť 9.2 
Kroky 4-6.

Otvorte bezpečnostný pás a uistite 
sa, že je mimo priestoru na 
sedenie. Dieťa umiestnite tak, aby 
jeho chrbát smeroval k operadlu.

Popruh pripevnite okolo pása dieťaťa. 
Zacvaknite k sebe a vytiahnite dva D-
krúžky smerom od stredovej pracky, aby 
ste pás utiahli, aby sa popruh nezakrútil.

Pri používaní v konfigurácií "Ride/
Jazdenie" sa môžu deti pohybovať 
pomocou kolies. Zatlačenie obidvoch 
kolies dopredu spôsobí pohyb dopredu 
a zatlačenie dozadu spôsobí pohyb 
dozadu. Posunutie vpred na pravom 
kolese vedie k odbočeniu vľavo a 
zatlačenie vpred na ľavom kolese má 
za následok pravé otočenie. Zatlačenie 
dozadu na pravom kolese má za 
následok pravé otočenie a zatlačenie 
dozadu na ľavom kolese bude mať za 
následok otočenie doľava.

Pred použitím sa uistite, 
že sa vaše dieťa cíti v 
konfigurácii "Ride" 
pohodlne a stabilne.
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Konfigurácia " Tlačenie"
 

 

 
 

4

Postupujte podľa pokynov na prenos 
podľa konfigurácie "Ride/Jazdy". Pred 
umiestnením dieťaťa do Scooot sa 
uistite, že je tlačná tyč vložená do 
otvoru na operadle. Uistite sa, že oba 
gombíky na tlačnej tyči sú bezpečne 
pripevnené. Dospelé alebo staršie dieťa 
je povinné neustále tlačiť a dohliadať na 
dieťa počas používania Scooot.

Nezabudnite, že na Scooote nie sú 
žiadne brzdy, preto použite 
konfiguráciu "Jazdenie" na rovnom 
povrchu. Dohliadajte na svoje dieťa, 
kým nie je spôsobilé na samotné 
pohyby.

Pri používaní funkcie        
"Pooosh/ Tlačenie" 
dávajte pozor na ruky 
dieťaťa. Zabezpečte, aby 
sa nenachádzali v 
blízkosti lúčov kolies, aby 
ste minimalizovali riziko 
zachytenia rúk.

Ak je dieťa v konfigurácii      
"Pooosh/ Tlačenie", uistite 
sa, že ruky dieťaťa nie sú v 
zostave kolies.
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ČASŤ  9.4: Ako vplýva na 
deti používanie Scooot

   
 

 

    
       

    
   

    

     
    

      
   

       
    

     
     
        
      

    
    

     
       

        
     

       
    

      
  

       
       

        
     

      
    

Bez ohľadu na to, akú konfiguráciu Scooot 
vaše dieťa používa, budú mať príležitosti na 
rozvoj fyzických, kognitívnych a zmyslových 
schopností a zároveň sa budú baviť.
Je známe, že aktívny pohyb prispieva k 
poznávaciemu rozvoju - pomáha deťom 
naučiť sa smerové pokyny (dopredu, 
dozadu atď.), ako aj vnímanie hĺbky a 
vzdialenosti potrebné na prekonávanie 
prekážok. Pritom sa zlepšuje telesná 
koordinácia, a vaše dieťa získa lepší pocit 
vo vzťahu k okolitému prostrediu. To sa 
dokonca premieta do manipulácie a 
koordinácie ruka-oko. Plus v rôznych 
konfiguráciách, posilňujú nohy, ramená, krk, 
brucho a chrbát. V konfiguráciách "Crawl/ 
Lezenie" a "Ride/ Jazdenie" sú drobné ruky 
vystavené širšiemu spektru zmyslových 
zážitkov a posilňujú si ramená - to sa tiež 
premieta do zlepšenia manipulačných 
schopností.

To všetko hovorí v prospech detí, ktoré sa 
vo vozítku Scooot zaoberajú pretekaním sa
so svojimi bratmi alebo sestrami a 
využívaním slobody, ktorú im prináša 
nezávislá mobilita.
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ČASŤ 10: Technické informácie

 
Vzdialenosť nastavenia  podložky 
od

 
operadla

    
(dĺžka 

nohy
 

je
 

od
 

chrbta
 

k 
nohám

 

)

Minimálne nastavenie: 520mm 
Maximálne  nastavenie : 630mm (na 
prednú časť chodidla)

230mm

230mm

260mm

Výška chrbtovej opierky        
(od sedadla)

300mm

Lezenie: 
D 460mm / Š 450mm / V 160mm

Odrážanie: 
D 460mm / Š 450mm / V 320mm

Jazdenie (v minimálnom nastavení): 
D 620mm / Š 450mm / V 320mm

Jazdenie (v maximálnom nastavení): 
D 730mm / Š 450mm / V 320mm

Chrbtová opierka: 
Š 260mm

Chrbt. opierka Advanced 
bočné strany:

 
Š 420mm

Tlačná tyč:  
V 890mm (max od podlahy ) 
V 800mm (min od podlahy) 

Šírka oblúka kolesa

Šírka sedadla                       
Max. odporúčaná šírka 
bedier

Šírka chrbtovej opierky

Veľkosť stopy

Ostatné rozmery
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ČASŤ 11: Často kladené otázky
1. Ako zistím, či je Scooot vhodný 

pre
 

moje dieťa?
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Viac informácií o používaní Scooot 
nájdete v našich videách online na 
adrese www.fireflyfriends.com.

2.  Existujú dôvody na nepoužívanie 
Scooot?

  
 

 

3. Ako dlho má moje dieťa používať 
Scooot?  

 
 

4. Koľkokrát týždenne mám 
používať Scooot?
  

 
 

Scooot je produkt zameraný na 
mobilitu v ranom veku, ktorého 
cieľom je poskytnúť deťom zábavný 
zážitok a príležitosť na nezávislý 
pohyb. Scooot bol navrhnutý pre 
deti vo veku od približne 2 do 6 
rokov (v závislosti od ich veľkosti) a 
úrovne klasifikácie hrubých 
motorických funkcií (GMFCS) I - IV, 
v závislosti od úrovne ich rozvoja.

Vaše dieťa získa maximum zo 
svojho Scooot (vo všetkých 
konfiguráciách), ak je schopné 
udržať svoju hlavu samostatne a má 
primeranú úroveň kontroly nad 
zadnou časťou tela, čo znamená, že 
môže sedieť na podlahe s malou 
panvovou oporou.

Vaše dieťa bude mať problémy s 
používaním Scooot v akejkoľvek 
konfigurácii, ak má obmedzené 
ovládanie hlavy a zadnej časti tela 
alebo nie je schopné sedieť.

Môžu sa však objaviť schopnosti 
vášho dieťaťa aj neskôr, takže 
skôr, ako sa unavia, sa im podarí 
zvládnuť krátku dobu vo vozítku 
Scooot. To je v poriadku. Sledujte 
ich tempo a môžu si čoskoro 
vybudovať potrebné zručnosti a 
vytrvalosť.

Ak má vaše dieťa extrémnu 
nerovnováhu alebo ste podstúpili 
určité typy chirurgických zákrokov    
(napríklad stiahnutá podkolenná 
šľacha), odporúčame vám poradiť 
sa so svojím fyzioterapeutom alebo 
lekárom.

To sa môže líšiť v závislosti od 
schopností vášho dieťaťa, jeho 
nálady a denného času. Nechajte sa 
viesť svojím dieťaťom, ale vyvarujte 
sa prílišnej únave, pretože to môže 
mať vplyv na ich schopnosti pri iných 
každodenných činnostiach.

Vaše dieťa sa môže tešiť z častého 
používania Scoootu, v takom 
prípade môže byť vhodné denné 
použitie. Ak majú nové posturálne 
schopnosti alebo zmyslové 
problémy, možno zistíte, že musíte 
ísť na to pomalšie.
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5. Moje dieťa nemá rado jednu z 
konfigurácií.  Čo  mám  robiť?

 
 

 

 

6. Moje dieťa má pomerne vysoký / 
nízky svalový tonus. Môže 
používať

 
Scooot?

 
 

 

 

7. Môžem používať Scooot vonku?  
 

 

 
 

Scooot má byť zábavná aktivita, ktorá 
poskytuje terapeutické výhody. 
Dieťaťu sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou nepáči 
konfigurácia "  Lezenie",  pretože  
držanie hlavy v tejto polohe proti 
gravitácii je najťažšia aktivita. Ak 
chcete pracovať na ovládaní hlavy, 
možno budete chcieť trochu 
povzbudiť vaše dieťa, ale inak 
nenúťte svoje dieťa. Scooot nemusíte 
používať v každej konfigurácii.

Ak má vaše dieťa extrémnu 
nerovnováhu, môže byť pre neho 
ťažké používať Scooot. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti, obráťte sa 
na svojho terapeuta.

Scooot je možné použiť vonku iba na 
rovných povrchoch. Štrk a tráva sa 
neodporúčajú. Ak je vaše dieťa 
samohybné, je dôležité, aby ste 
skontrolovali, či sú kolesá vždy čisté.




