pikaohjeet

www.en-apuvälineet.fi
www.movetta.fi

Vaatimuksenmukaisuustodistus:
James Leckey Design Ltd, Firefly-brändin valmistaja vakuuttaa, että
Firefly-tuotteet on valmistettu ja testattu standardien
93/42/ EEC
EN12182
mukaisesti.

Valmistaja myöntää Firefly-tuotteille 12 kk takuun edellyttäen, että
olet käyttänyt tuotetta vain valmistajan kuvaamassa tarkoituksessa,
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Viallisen tuotteen voit palauttaa,
korjauttaa tai vaihtaa uuteen vastaavaan tuotteeseen 12 kk ostopäivästä edellyttäen, että sovit asiasta
etukäteen jälleenmyyjäsi kanssa.

Lisää tuoteohjeita ja -videoita löydät valmistajan kotisivuilta:

Mikäli palautuksesta sovitaan,
sinun tulee pakata tuote huolellisesti kuljetusta varten, mielellään
alkuperäiseen pakkaukseen.

www.fireflyfriends.com

Tämän ohjeen löydät sähköisenä
versiona myös jälleenmyyjäsi kotisivuilta.

Turvallisuus
 erehdythän huolellisesti valmistaP
jan ja jälleenmyyjän ohjeisiin ennen
tuotteen käyttöönottoa.
 armistathan, että tuotteen kaikki
V
osat on huolellisesti kiinnitettyjä ja
ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vioittuneita osia.
Tarkistathan tuotteen kunnon aina
ennen käyttöä. Varmistathan, että
esim. tarranauhat ovat puhtaat ja
niiden kiinnityspinta pitävä.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka ovat aiheutuneet tuotteen
ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Huolehdithan siitä, että tuotteet on
ohjeiden mukaisesta kasattu ja kiinnitetty, ennen kuin annat lapsen
niitä käyttää.

Lapset saavat käyttää
Firefly-tuotteita vain
aikuisen valvonnassa.
Valmistajan antamia ikä- ja painorajoja on noudatettava.


Tuotteissa on pieniä osia, jotka
valvonnan puuttuessa voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienelle
lapselle. Pakkausmuoveja ei saa
jättää lasten ulottuville!
Älä vaihda tuotteeseen toisen valmistajan osia, koska se saattaa vaarantaa tuotetta käyttävän lapsen
turvallisuuden ja se myös katkaisee
valmistajan myöntämän takuun.
Älä käytä tai varastoi tuotetta avotulen, sähkö- ja kaasulämmittimien
tai savukkeiden läheisyydessä.

Mikäli epäilet tuotteen
turvallisuutta, lopeta sen
käyttö välittömästi ja ota
yhteyttä jälleenmyyjään!

Yleiset ohjeet ja turvallisuus

Tuotetakuu



Puhdistus
Suosittelemme puhdistukseen
lämmintä vettä ja saippuaa / nestemäistä pyykinpesuainetta.
Jotta tuotteen värit pysyvät kirkkaina mahdollisimman pitkään,
tuotetta ei pidä hangata puhdistuksen yhteydessä.
Orgaaniset ja valkaisevat pesuaineet tai liuottimet EIVÄT sovellu
Firefly-tuotteiden puhdistukseen.

Mikäli tuotteen tekstiilipäällysteisiä
osia voi pestä pyykinpesukoneessa,
on siitä erillinen maininta tuotekuvauksen yhteydessä.

Esim. Splashyn käyttö rannalla
altistaa sen hiekalle ja merivedelle,
jotka on hyvä huuhdella pois heti
käytön jälkeen.

Mikäli hankit GoTo- tai Splashy-tukeen lisävarusteena sitteriosan, on
sen puhdistuksessa huomioitava
irtolika ja pöly. Liitos- ja taitoskohdissa lika voi heikentää tuotteen
toimivuutta.
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Käyttötarkoitus | GoTo
Erityislapsen istuintuki, jota voi käyttää

GoTo-tukea ei ole törmäystestattu eikä sitä siksi saa käyttää
auton turvaistuimena.

•
•
•
•

Jotkut lentoyhtiöt ovat hyväksyneet tuen käytön omilla
lennoillaan - tarkistathan asian ao. lentoyhtiöltä ennen
matkaanne.

ruokapöydän tuolissa
ostoskärryissä
keinussa
sitterinä (sitteriosan saa lisävarusteena)

Tuotteen kunnon tarkistaminen

Keinut ovat erilaisia eli muistathan aina varmistaa, että
GoTo soveltuu käytettäväksi juuri teidän keinussanne.

Lasten turvallisuus on tärkeintä!

Sitteriä saa käyttää vain tasaisella, kiinteällä alustalla.

Tarkistathan tuotteen ennen jokaista käyttökertaa:

GoTo on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön esim.
ruokailuhetkiin, retkille ja ostosmatkoille. GoTon avulla
lapsi pääsee osaksi tavallista arkea.

1.

valjaat ja verhoiluosat kulumisen osalta

2.

lukot, vyöt sekä niiden kiinnityksen runkoon

3.

runko ja siinä näkyvät halkeamat tai muut viat

Istuintukea on kahta eri kokoa:

4.

pienosien kiinnitykset

GoTo 1: 1–3-vuotiaille, alle 15 kg painaville lapsille(*.
GoTo 2: 3–8-vuotiaille, alle 30 kg painaville lapsille(*.

5.

mahdollisen sitteriosan kunnon sekä GoTon tai
Splashy kiinnityksen siihen.

*)

GoTo

HUOM!

Istuinpäälliset voi irrottaa rungosta ja pestä koneessa 40
asteessa, kunhan kaikki nauhat, hihnat ja lukot on ensin
irrotettu. Tarkemmat ohjeet osien irrottamisesta löydät
valmistajan kotisivuilta (www.fireflyfriends.com).

ostoskärryissä lapsen enimmäispaino on 13kg!

GoTon käyttöönotto ja säätö
1

3

4

2

1

2

Paketissa sivutuki on käännetty
rungon suuntaiseksi.
Kierrä sivutuen kiinnitystä
auki juuri sen verran, että saat
käännettyä tuen poikittaiseen
asentoon.

5

3

Käännä tuki poikittaiseen
asentoon.

4

Tarkista, että sivutuki on
suorassa ja kiristä se sitten
kiinni.

5

Käännä GoTo itseesi päin
ja napsauta sivutuen vyöt
keskilukkoon. Varmista,
että kaikki vyöt ovat kuvan
osoittamalla tavalla.
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Mitat

Pää- ja sivuttaistuen säädöt
GoTo 1

GoTo 2

Istuimesta päätuen
yläreunaan

540 mm

680 mm

Istuimesta päätuen
yläreunaan, vähintään

380 mm

510 mm

Kierrä säädintä vastapäivään ja löysennä päätuen kiinnitys.
Nosta tai laske päätukea sopivalle korkeudelle.

1

Kun päätuki on halutulla korkeudella, kiristä päätuki kääntämällä samaa säädintä myötäpäivään.

2

Sivutuen leveys,
maksimi

260 mm

300 mm

Sivutuen leveys,
minimi

190 mm

210 mm

Kiertämällä alempaa säädintä vastapäivään, irrotat sivutuen kiinnityksen. Voit nyt nostaa tai laskea tukea tarpeen
mukaan. Lopuksi sivuttaistuki kiinnitetään takaisin paikoilleen kiertämällä samaa säädintä myötäpäivään.

3

1
Istuinsyvyys

157 mm

1

244 mm
2

Lapsen maksimipaino

15 kg*

30 kg*

Ikähaarukka
(noin)

1-3-vuotiaat

3-8-vuotiaat

3

3

Jos lapsi painaa yli 13kg, GoTo-istuinta EI saa käyttää ostoskärryissä!

GoTo sitterinä
1

3

Sitteri asetetaan tukevalla ja tasaiselle alustalle.
Kaikkien pohjan kumijalkojen on koskettava alustaa
siten, että sitterirunko on
vaakasuorassa.
Laske GoTo sitteriosan päälle ja
liuta istuinta eteenpäin, kunnes se
lukittuu sitteriosaan.

2

4

Kun sitterirunko on tukevasti paikoillaan, käännä varren jatko-osa
ylös.

Pidä toisella kädellä GoTo-tuesta kiinni ja paina toisella
kädellä kuvassa näkyvää nappia ja napsauta varsi kiinni
istuimen selkänojaan. Kun osat kiinnittyvät oikein, kuulet
klikkausäänen.

Kuulet klikkausäänen, kun osat on
oikein yhdistetty.

GoTon saa irti sitteriosasta vetämällä pienestä vihreästä lipareesta.

Kuulet klikkauksen, kun
osat lukittuvat ohjeiden
mukaisesti.

GOTO-pikaohje

Sitterin selkänojan säädöt
Kun lapsi on turvallisesti kiinni GoTo-istuimessa, voidaan tuen selkänojaa säätää.
Pidä toisella kädellä kiinni GoTon päätuesta (kuvassa kohta A) ja toisella kädellä voit
sitten säätää selkänojan kulmaa vapauttamalla säädön vihreästä napista sitteriosan
varresta (kuvassa kohta B). Kun selkänoja on haluamassasi asennossa, lukitse vihreä
nappi. Kuulet klikkausäänen, kun säätönuppi on asianmukaisesti lukittunut.

GoTon kiinnittäminen tuoliin
1

2

3

4

5

A

C

GoTo

B

Kun tuki on kiinnitetty tuoliin ohjeiden
mukaisesti, varmista, että 5-pistevyön
lukitussolki on auki ja kiinnitysvyöt
löysällä. Nyt voit nostaa lapsen istuintukeen ja sulkea vyöt.

5-pistevöiden käyttö
1

2

Sivutuen vyöt ja olkahihnat kiinnitetään 5-pistevyön lukitussolkeen kuvan osoittamalla tavalla.
Kun hihnat ja vyöt on lukittu, voi ne
kiristää sopivaksi vetämällä kuvan
nuolten suuntaisesti.

2

2

GoTo 2:ssa voi nivusvöiden paikkaa siirtää lapsen koon mukaan.

2

1

pieni lapsi

isompi lapsi

Älä jätä hihnoja
kierteelle!

GoTo-istuin ostoskärryihin
1

2

3

Avaa hihnojen lukot ja löysää hihnat. Nosta GoTo ostoskärryihin. Pujota
A-hihna kuvan mukaisesti kärryjen lastenistuimen eturitilään, lukitse ja
kiristä hihna.
Pujota B-hihna lastenistuimen yläreunan lenkistä, lukitse ja kiristä hihna.
Jos ostoskärryssä ei ole yläreunan lenkkiä, kiinnitä B-hihna kuten A-hihna.

B

C-hihna kiinnitetään lastenistuimen alta ja kiristetään. Taita ylijäävät
hihnat ja pujota niille varattuihin vyönlenkkeihin.
Varmista, että kiinnitys on pitävä ennen kuin nostat lapsen kärryyn.

A
C
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Käyttötarkoitus | playpak

Toimitus

Lapset oppivat elämmälle tärkeitä perustaitoja kolmen
ensimmäisen elinvuoden aikana – toiset nopeammin ja
toiset hitaammin. Yhteistä kaikille lapsille on oppiminen
leikin avulla. Leikkimisen ilo saattaa rohkaista lasta yrittämään entistä kovemmin, mistä on selvää hyötyä myös
terapeuttisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Playpak toimitetaan sinulla käyttövalmiina. Nostat vain
laukun laatikosta ja vedät molempien sivujen oranssit
vetoketjut auki. Sitten taitat maton auki vetämällä varovasti tarranauhat irti kahdesta pienestä lipareesta laukun
sivuilla. Saat näkyviin rullat, tyynyt ja tuet. Suosittelemme,
että poistat laukun olkahihnat ennen tuotteen käyttöä,
jottei leikkialustan alle jää epätasaisuuksia.

Asiantuntijat ovat olleet mukana suunnittelemassa
Playpakin osia, jotta ne mahdollisimman hyvin tukevat ja
kehittävät lapsesi fyysisiä, kognitiivisia, kokemuksellisia
sekä jo ennen puhekykyä syntyviä kommunikointitaitoja.
Tuote soveltuu parhaiten vauvoille (0–48 kk) sekä GMFCS:n tasoilla I–V oleville lapsille.

Valmistajan kotisivuilta (www.fireflyfriends.com) löydät
myös sähköisen terapiaoppaan, jossa on animoituja ohjeita ja ideoita tuoteen hyödyntämiseen.
Playpakin avulla perhe on osa lapsen toimintaterapiaa.
Todistetusti terapeuttien ja perheiden yhteistyö on erittäin
suotavaa ja tuloksellista.
Saatat huomata, että lapsesi pitää joistakin liikkeistä
enemmän kuin toisista. Vastaavasti jotkut liikkeet eivät
lääketieteellisistä syistä sovellu lapsesi terapiaan lainkaan.
Lapsesi lihakset voivat aluksi olla liian tiukat tai veltot,
jolloin lapsen kehitys ei vielä tue ao. liikettä tai lapsi ei
koe oloaan mukavaksi siinä asennossa. Voit rohkaista ja
houkutella lastasi uuteen liikkeeseen, vaikka lapsesi ei itse
heti tunnu innostuva liikkeestä. Ole kuitenkin varovainen,
ettet tee liikkeitä väkisin.
________________________________________________
HUOM!
On tärkeää, että jos yhtään epäilet harjoitusta tai yksittäistä
liikettä, pyydät neuvoa toimintaterapeutiltanne.
________________________________________________

Älä jätä pakkausmuoveja lapsen ulottuville!

•

Käytä tuotetta vain tasaisella alustalla.

•

Osia saa käyttää vain Playpak-leikkialustalla, ei
irrallisina muissa leikeissä!

Playpak-leikkialusta:
•

tausta liukumatonta kangasta eli matto pysyy
paikoillaan myös liukkaammalla lattialla

•

värikäs sisäpinta, jossa pilvenmuotoisia tarranauhoja
rullien, tyynyjen ja tukien kiinnitystä varten

•

reunoilla lenkkejä lelujen kiinnittämiseksi.

1

2

3

4

Rullat (1 pitkä ja 1 lyhyt)
Rullia voit käyttää yksin tai yhdistäen niitä muihin
elementteihin tarvittavan tukikorkeuden saavuttamiseksi.
Asentovyö
Monikäyttöinen vyö antamaan lisätukea eteen,
sivuille tai taakse.
Tyyny
Voidaan käyttää tukemaan päätä tai vartaloa, yksin
tai yhdessä muiden osien kanssa.
Hevosenkengät (1 iso ja 1 pieni)
Muotoillut tyynyt suunniteltu antamaan tukea
ylä- ja alaselälle. Lapsen kädet jäävät vapaiksi, mikä
helpottaa lapsen liikkuvuutta leikeissä. Yhdistettynä muihin osiin saadaan aikaiseksi lisätukea etu-,
taka- tai sivupuolelle.

2
1

 laypak-leikkialustan voi pestä pesukoneessa 30 asteessa.
P
Verhoillut osat voi irrottaa pehmusteista ja pestä koneessa 40 asteessa. Kuivausrumpua voi käyttää matalalla
lämpötilalla. Tarranauhojen kiinnityskyky pysyy hyvänä,
jos säännöllisesti irrotat irtolian ja -pölyn nauhan pinnasta
esim. nukkaharjalla.

playpak

Playpak-laukku avautuu leikkialustaksi, jonka sisältä
löytyy pehmustettuja rullia, tyynyjä ja tukia. Näitä tukia
voit yhdistellä keskenään lukemattomilla tavoilla ja siten
kehittää lapsesi toimintakykyä perusasennoissa (selinmakuu, vatsallamakuu, istunta). Playpak hyödyntää kehittäviä leikkejä ja pelejä lapsesi voimien ja kykyjen kehittämisessä.

•

4
3
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1

6

Osien pakkaaminen takaisin laukkuun
2

Tässä yksi tapa pakata osat takaisin laukkumuotoon:

3

1

Aseta leikkialusta lattialle sivuläpät levitettyinä.

2

Aseta isompi punainen hevosenkenkä alustalle kuvan
osoittamalle paikalle.

3

Aseta sitten pienempi, vihreä hevosenkenkä isomman
hevosenkengän sisälle.

4

Sininen tyyny sopii vihreän hevosenkengän päälle
yhdessä asentovyön kanssa.

5

Aseta pitkä oranssi rulla hevosenkenkien alapuolelle ja
laita lyhyt keltainen rulla sen päälle.

6

Taita ensin toinen osien päälle, sitten toinen ja vedä
lopuksi vetoketju kiinni.

5

1

4

7

8

5
7
8

Vedä pitkät sivut osien päälle ja kiinnitä tarranauhat.
Napsauta laukun olkahihnat takaisin paikoilleen.

6

Teknisiä tietoja
Pituus

Leveys

Syvyys

1. Kantolaukku taiteltuna

44 cm

49 cm

15 cm

2. Kantolaukku avattuna (alustana)

134 cm

75 cm

NA

3. Pitkä rulla

52 cm

9 cm

7 cm

4. Lyhyt rulla

28 cm

9 cm

7 cm

5. Asentovyö

66 cm

8 cm

NA

Kulma

6. Tyyny

22 cm

26 cm

25 cm

6,5°

Istuimen

Istuimen

minimileveys

maksimileveys

7. Iso hevosenkenkä

11 cm

10 cm

20 cm

25 cm

8. Pieni hevosenkenkä

7 cm

9 cm

20 cm

25 cm

80

cm
Hevosenkengät
päällekkäin
Korkeus:
18 cm

80

cm

m

4c

13
75
cm

PLAYPAK-pikaohje

Käyttötarkoitus | Scooot

Osat

Scooot 4in1-ajopeli on suunniteltu erityislapsille antamaan mahdollisuuden leikkiä, tutkia ja osallistua ympärillä olevaan maailmaan omien fysiologisten ja kognitiivisten kykyjen mukaan.
Ajopeli on suunniteltu 2–6-vuotiaille lapsille, riippuen kuitenkin aina lapsen yksilöllisestä fyysisestä kehitysasteesta,
lantion leveydestä ja jalkojen pituudesta (tarkempia
ohjeita myöhemmin tässä ohjeessa).
Scoootia EI SAA käyttää epätasaisella alustalla tai
lähellä portaita / korkoeroja, koska ajopelissä EI OLE
JARRUJA!

Selkätuki

Työntöaisa

Runko

Pehmuste

Varmistathan käyttöympäristön turvallisuuden ennen
kuin annat lapsen ajella Scoootilla. Huonekalujen terävät kulmat ja lattialla lojuvat tavarat voivat olla vaaraksi
pienelle ajelijalle. Kun lapsi on Scoootin päällä, älä liikuta
Scoootia väkisin, jottei lapsi satuta itseään.

Rengassetti

Aikuisen on tarkistettava ajopelin kunto aina ennen käyttöä.
Osien on oltava ehjiä ja oikein asennettuja.

Lapsella on hyvä olla jalassaan esimerkiksi tennarit, ei
paljaat jalat, sandaalit tai tohvelit.

Voit sijoittaa Scoootin vaikka seinää vasten, kun nostat
lasta sen kyytiin. Jos lapsi käyttää Scoootia ulkona, tarkistathan käytön jälkeen, ettei pyöriin ole jäänyt esim. liukkaita lehtiä. Säilytä Scoootia kuivassa, viileässä paikassa.
Neljä tapaa liikkua Scoootilla:
Ryömintä:
Lapsi makaa Scoootin päällä vatsallaan ja liikuttaa itseään
käsien ja jalkojen avulla.
Scooottailu:
Lapsi istuu Scoootissa ja liikuttaa itseään jaloilla.
Ajelu:
Lapsi istuu Scoootissa ja liikuu kelaamalla renkaista vauhtia. Ajelu-toiminnossa lapsen jalat eivät saa roikkua jalkalevyn ulkopuolella. Jos muutat Scoootin kokoonpanon
ajelua varten, varmistathan, että renkaiden kiinnitykset
ovat tiukalla ja jalkatuki on sopivaksi säädetty.
Työntö:
Lapsi istuu Scoootissa ja aikuinen työntää häntä eteenpäin työntöaisan avulla.

Puhdistus
Lannevyön saa irti selkänojasta toimitukseen sisältyvällä
työkalulla. Verhoillut osat voi pestä koneessa max. 40
asteessa. Ensimmäinen pesu kannattaa tehdä erossa
muusta pyykistä värjäytymisen estämiseksi. Vyötä ja
pehmusteita ei saa laittaa kuivausrumpuun eikä niitä saa
silittää.

Scooot

Varmista, että lapsen istuma-asento on hyvä. Säädä vyöt
lapsen tarpeiden mukaan ja kiinnitä ne huolella. Työntöaisaa saa käyttää vain silloin, kun ajopeli on koottu ajeluasentoon ja siihen on vaihdettu isommat renkaat.

Varmistaaksesi lapsesi turvallisuuden, tarkistathan
Scoootin ennen jokaista käyttökertaa:
•

pehmusteiden kiinnitys, esim. kuminauha ei saa osua
muihin osiin (ryömintä, ajelu, scooottailu, työntö)

•

etupyörän paikka ja kiinnitys (ryömintä, scooottailu)

•

s elkänojan tiukka kiinnitys, vyö kiinnitys selkänojaan
ja lukko (scooottailu, ajelu, työntö)

•

rengassetin asennus ja kiinnitys (ajelu, työntö)

•

jalkatuen säätö sopivaksi ja kiinnitys (ajelu, työntö)

•

pieni etupyörä irrotettuna rungosta (ajelu, työntö)

•

työntöaisan turvallinen kiinnitys selkänojaan sekä
sen ruuvien kiristys (työntö).

Jos käytössänne on lisätyyny, varmistathan, että se on
hyvin paikoillaan ja tiukasti kiinnitetty neppareilla.
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Sopiiko Scooot lapsellesi?

Toimituksen sisältö

Scooot on oivallinen apuväline lapselle hänen ensimmäisinä alinvuosinaan. Leikkisä ajopeli antaa erityislapselle
mahdollisuuden liikkua ja kokea asioita omaan tahtiin.
C 2x M8x25mm

Scooot on suunniteltu 2–6-vuotiaille lapsille sekä GMFCS-luokituksen tasoille I–IV, lapsen kehitysaste aina
huomioiden.
Lapsesi saa eniten hyötyä Scoootista, jos hän pystyy kannattelemaan omaa päätään ja hänellä on jonkinasteinen
kyky kantaa kehonsa painoa. Tämä tarkoittaa, että lapsi
pystyy itsenäisesti istumaan kevyen lannetuen avulla.
Jos lapsesi kyky kannatella pään painoa on vasta kehittymässä, suosittelemme lykkäämään Scoootin hankintaa.

D 2x M8 Washer

A 1x M8x65mm

E 2x M5x10mm

B 1x M8 Washer

F 1x M10 x16mm

G 1x M10 Washer

H Horseshoe Plate

Tuotevideoita löydät valmistajan kotisivuilta:
www.fireflyfriends.com

Osat ja asennus
Osat on pakattu muovipusseihin. Tarkista, että kaikki
tarvittavat osat on toimitettu (pakkauksen sisältä löydät
listan kaikista osista ja työkaluista, joita tarvitset asennuksessa).

I 1 x Casters

Seuraavassa kuvat siitä, miltä Scooot näyttää eri toimintoja varten asennettuna:

K 2x M6
Furniture
Connectors

Ryömintä

L Backrest plate J 2x M6x120mm

Scoottaus

1x 6mm Allen Key
2x 5mm Allen Key
1x 4mm Allen Key

Ajelu

1x 3mm Allen Key

Työntäminen

Älä jätä muovipusseja lasten
ulottuville.

SCOOOT-pikaohje

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Ryömintä tai Scooottailu

Pehmuste

Selkätuki

Kiinnitä runkoon pieni etupyörä.

Aseta pehmuste rungon päälle ja kiinnitä se kuminauhoilla
(pehmeä puoli ylöspäin). Sijoita
pehmuste siten, että siinä olevat
aukot asettuvat kuvassa näkyvällä tavalla. Scooot on nyt valmis
ryömintää varten.

Kiinnitetään siten, että tuen alareunassa olevat tapit työnnetään
pehmusteessa olevien aukkojen
läpi runkoon.

Ota pyörä (I), kiinnitysruuvi (F)
ja prikka (G) ja kiinnitä pyörä
Scoootin runkoon toimitukseen
sisältyvällä työkalulla.
Etupyörää ei pidä asentaa, jos
Scoootia käytetään ajeluun tai
työntämiseen.

Kiinnitä selkätuki runkoon
asennuslevyn (L) ja ruuvien (K, J)
avulla kuten kuvassa.
Käytä mukana tulleita työkaluja
ruuvien kiristykseen. Selkänoja
ei se päästä yhtään heilumaan
scoottailun aikana.

F
G
I

K

K

Pehmusteen kuminauhat
eivät saa olla kierroksella
tai osua etupyörään.

Vaihe 5

Ajelu

Rengassetin kiinnitys

Isompien renkaiden vaihtaminen
etupyörän tilalle.

Käännä Scooot ylösalaisin. Kuvan muttereilla ja prikoilla kiinnität rengassetin
oikealle paikalleen.

Nosta Scoootia ylös kunnes se
asettuu rengassetin kolmeen
haarukkaan.

J

J

J

J
L

Scooot

Vaihe 4

L

A
B

C

C
D

D

Varmista vielä, että
rengassetti on kunnolla
kiinni!
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Vaihe 6

Vaihe 7

Jalkatuki

Käytä kahta kiinnikettä (E) hevosenkenkälevyn (H) kiinnittämiseksi rungon etuosaan.

Säädä rengassettiin kuuluvaa jalkatukea lapsesi tarpeiden
mukaan. Saat liutettua levyä eteen- ja taaksepäin löysäämällä kuvassa näkyviä muttereita.

Ajelussa on tärkeää, että pieni eturengas otetaan pois
käytöstä!
Eturengas saadaan irti rungosta irrottamalla osat (F, G ja I)
ja laittamalla ne talteen.
Nyt Scooot on valmis ajelua varten.

Varmista aina
kiinnikkeiden
tiukkuus ennen
kuin annat lapsen
käyttää Scoootia.

E

I

E

F

G

Vaihe 8
Työntö
Aisa kiinnitetään kuvassa näkyvään selkänojan holkkiin.
Kiristä ruuvi (A) ja varmista, että aisa on hyvin kiinni.
Säädä aisan pituutta ja kiristä se sopivaan mittaan (B).

B

Varmista vielä kerran, että aisa on hyvin kiinni ennen kuin
asetat lapsen Scoootin kyytiin.

A

SCOOOT-pikaohje

Lisäpehmusteen asentaminen
Jos olet hankkinut lisävarusteena pehmusteen, laita se
selkänojan päälle ennen kuin kiinnität selkänojan Scoootiin.
Vedä pehmuste muovisen selkänojan päälle. Asettele kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä lopuksi nepparit. Pystyt
vaihtamaan pehmusteen paikkaa kiinnittämällä sen eri
neppareihin.

1

2

Ryömintä

Scooottaus

Lapsi makaa Scoootin päällä vatsallaan (pää Firefly-logon
puoleisessa päädyssä).

Varmista, että olet asentanut ajopelin scooottailuun sopivaksi. Tarkistathan, että kuminauhat on oikein kiinnitetyt
ja ehjät. Varmista vielä selkänojan kiinnitys.

HUOM! Scoootissa ei ole jarruja!
Scoootia käytetään vain tasaisella alustalla ja aina aikuisen
valvonnassa!
Ilman valvontaa lapsen sormet saattavat jäädä pienen
etupyörän alle.

Lapsi voi nyt scoottailla eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa jaloillaan potkimalla. Muista, että Scoootissa
ei ole jarruja eli käytä vain tasaisella alustalla, kaukana
portaista ja muista korkoeroista - JA AINA AIKUISEN VALVONNASSA. Varmista myös, ettei lapsi ylety laittamaan
sormiaan pienen eturenkaan alle.

4

Ajelu

Työntö

Säädä ja tarkista kaikki osat. Katso ettei kuminauhoissa
näy vikoja tai kulumista. Sijoita Scooot vaikka seinää vasten, kun nostat lasta sen kyytiin.

Varmista, että aisa on kunnolla kiinni.

Säädä rengassettiin kuuluva jalkalevy sopivaksi - jalat
eivät saa ylettyä levyn yli.

Aikuisen tai vanhemman lapsen on aina valvottava, kun
lapsi käyttää Scoootia.

Avaa vyö ja katso ettei se jää istuimelle. Nosta lapsi kyytiin
ja nojaamaan selkätukeen ja kiinnitä vyö hänen vyötärölleen. Napsauta lukko kiinni ja tarvittasessa kiristä vyö
vetämällä D-renkaista. Varmista, ettei vyö jää kierrokselle.

HUOM! Scoootissa ei ole jarruja!

Ajelu-asennossa lapsi liikkuu Scoootilla omatoimisesti
lykkimällä itseään liikkeelle renkaista kelaamalla, eteen- ja
taaksepäin.
Varmista että lapsi istuu
Scootissa mukavasti ja
vakaasti, ennen kuin annat
hänen käyttää laitetta.

Scooot

3

Sijoita Scooot vaikka seinää vasten, avaa vyö ja nosta lapsi
Scoootiin. Kiinnitä vyö lapsen vyötärölle. Laita lukko kiinni
ja vedä vyön D-renkaista kiristääksesi vyö sopivaksi. Katso
ettei vyö jää kierrokselle.

Käytäthän aina tasaisella alustalla, kaukana korkoeroista.
Valvo lapsesi käyttöä niin kauan, että hän oppiii käyttämään laitetta omatoimisesti.

Tarkkaile, etteivät lapsen
kädet pääse renkaiden
lähelle ja/tai väliin työntelyn aikana.
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Tekniset tiedot
Jalkalevyn asennusetäisyys selkänojasta
(jalkojen pituus istuma-asennossa selästä jalkateriin)

vähintään 520 mm
enintään 630 mm
(jalkalevyn etuosaan)

Renkaan läpimitta

230 mm

Istuinleveys
(suositeltu lantion leveys max.)

230 mm

Selkänojan leveys

260 mm

Selkänojan korkeus (istuimesta)

300 mm

Laitteen ulkomitat eri toimintoihin koottuna

Ryömintä:
P 460 mm / L 450 mm / K 160 mm
Scoottaus:
P 460 mm / L 450 mm / K 320 mm
Ajelu (minimiasetus):
P 620 mm / L 450 mm / K 320 mm
Ajelu (maksimiasetus):
P 730 mm / L 450 mm / K 320 mm

Muita mittoja

Selkätuki:
L 260 mm
Lisävarusteena saatava tukityyny:
L 420 mm
Työntöaisa:
P 890 mm (max lattialta mitattuna)
P 800 mm (min lattialta mitattuna)

SCOOOT-pikaohje

Käyttötarkoitus | Splashy
Splashy on kylpy-/rantaistuin.

Splashy = selkätuki + istuinosa + sitteri

Jos lapsen kyky kannatella päänsä painoa tai muu kehonhallinta on syystä tai toisesta kehittymätön, tuo Splashy
turvallisuutta ja toiminnallisuutta lapsen elämään niin
kylpy- kuin rantahetkiin.

Toimitukseen sisältyy aina myös 5-pistevyöt ja neljä ylimääräistä pehmustetta.

Turvallisuussyistä on ehdottoman tärkeää, että Splashyä
käytetään vain sitterirunkoon kiinnitettynä!
Splashy on tarkoitettu 1–8-vuotiaille lapsille, joiden paino
on enintään 30 kg.

Puhdistus- ja hoito-ohjeita
Splashyn EVA-vaahtokumiosia ei saa pestä koneessa
tai höyryttää, koska ne voivat menettää muotonsa
ja ominaisuutensa. Hellävaraista käsinpesua varten
kahdeksalla koukulla (2 tuolin selkäpuolella ja 6 istuimen pohjassa) kiinni olevat pehmusteet voi irrottaa ja
pestä saippuavedellä.

•

Lääkinnällisiä voiteita / pesuaineita ei pidä käyttää
pesu-/kylpyvedessä, silloin kun Splashy on käytössä,
koska ne saattavat haurastuttaa Splashyn osia.

•

Ammeen pohja puhdistettava huolellisesti ennen
kuin Splashy asetetaan ammeeseen. Varmistathan,
että Splashyn kumijalat ovat pitävästi ammeen pohjalla.

•

5-pistevyöt voidaan irrottaa ja puhdistaa saippuavedellä.

Toimituksen sisältö

Selkänoja

Tekniset tiedot
Selkänojan korkeus

610 mm

Selkänojan leveys

385 mm

Istuinosan syvyys

300 mm

Istuinosan leveys

350 mm

Sitterin leveys

420 mm

Sitterin korkeus

630 mm

Lapsen paino enintään

30 kg

Ikäsuositus

1–8-vuotiaat

Istuinosa
Sitteri

Splashy

•

Jos Splashyä käytetään esim. puutarhassa tai rannalla, on
istuin säädettävä etukäteen sitä varten. Ulkokäytössä
on myös huomioitava, että liitoskohtiin joutuessaan lika
ja hiekka voivat haitata Splashyn toimintaa. Ulkokäytön
jälkeen Splashy on puhdistettava huolellisesti, erityisesti
suolavedelle altistuneet osat.

Pehmusteet (4 kpl)
Nivusvyö (1 kpl)
Vyöt (4 kpl)

Splashy-ankkaa saa käyttää vain
aikuisen valvonnassa.
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Asennus ja käyttöönotto
Suosittelemme, että “kuivaharjoittelette” Splashyn käyttöä eli nostatte lapsenne vaatteet päällä istuimeen ja säädätte
vyöt ja pehmusteet sopiviksi. Kun säädöt ovat kohdillaan, voitte asettaa tyhjän Splashyn puhtaan ammeen pohjalle
siten, että sen jalat ovat tukevasti kiinni ammeen pohjassa. Nyt voitte asettaa lapsen Splashyyn pesua ja kylpyleikkejä
varten ja pikku hiljaa täyttää ammeen lämpimällä vedellä.
Sitterirungon asemointi ja sisäkäytön kumijalat
Sitterirunko asetetaan aina tasaiselle, kiinteälle pinnalle, siten että
pohjan kumijalat koskettavat pintaa.
Kumijalkoja voi säätää erilaisia ammeita varten kiertämällä jalkoja
myötä- ja vastapäivään.
Kumijalkojen sijaintia voi myös vaihtaa esim. kapeammalle, jos tarvetta. Vain se on tärkeää, että jalat ovat symmetrisesti (4 tai 6 jalkaa).
Ulkokäyttöön tarkoitetut jalat

Poista sitterin pohjasta ammekäyttöön tarkoitetut imukupit (6 kpl).

Vaihda tilalle ulkokäyttöön
tarkoitetut jalat ja kiristä
ne paikoilleen kiertämällä
myötäpäivään.

Tarkista vielä jalkojen asennus ja
varmista, että sitteriosa on vaakatasossa.
ÄLÄ KÄYTÄ ULKOKÄYTTÖÖN
TARKOITETTUJA JALKOJA
AMMEESSA/SUIHKUSSA!

Splashy-istuimen asennus
Aloita asennus selkänojan ja istuinosan kiinnittämisellä toisiinsa, ennen Splashyn kiinnittämistä
sitterirunkoon.
Liitä selkänoja ja istuinosa toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla.
Käännä sitten istuinosa takakenoon saranan lukitusta varten.
Splashy liitetään sitteriosaan samalla tavalla kuin
GoTo-ohjeissa on esitetty (sivulla 4).

SPLASHY-pikaohje

Käyttötarkoitus
Upsee-tuki antaa 1–8-vuotiaalle liikuntarajoitteiselle
lapselle mahdollisuuden kävellä ja kokea maailmaa. Lapsi
kytketään erityisliivillä aikuiseen, minkä jälkeen he pystyvät kävelemään yhdessä.
Toimitukseen sisältyy lapsen liivi, aikuisen vyö ja
tuplasandaalit. Näitä osia on käytettävä aina yhdessä,
jotta tuki, toiminta ja tasapaino ovat optimaaliset. Terapiakäytössä, tarkkaan harkittuna, sandaalit voidaan joskus
irrottaa tietyn harjoitteen ajaksi.
Aikuisen vyötä suosittelemme pidettäväksi lantiolla, sillä
vyötärölle kiinnitettynä se saattaa aiheuttaa selkäkipua.
Kengiksi suosittelemme tennistossuja. Korkokengät, saappaat, sandaalit ja varvikkaat eivät ole riittävän turvalliset
ja tasapainoiset.
Älä liiku väkisin! Lapsellasi on oltava tasapainoinen ja
turvallinen olo!
Yleisistä ohjeista poikkeava puhdistus ja hoito
Tekstiiliosat kestävät pesukoneen, kunhan kaikki vyöt,
lukot ja kiinnikkeet on irrotettu. Ethän jätä pieniä osia
lapsen ulottuville.
Suosittelemme tasokuivausta, mutta voit halutessasi
laittaa lapsen liivin ja aikuisen vyön kuivausrumpuun matalalle lämpötilalle. Lapsen liiviä voi myös varovasti silittää
matalalla lämmöllä.
Sandaaleita ei saa pestä pesukoneessa.
Turvallisuutenne vuoksi Upsee tulee tarkistaa ennen
jokaista käyttökertaa:
tarkista lukot ja nepparit (sijainti ja kunto)

2.

tarkista verhoilut (kulumat, tarranauhojen pitävyys)

3.

tarkista vyöt (kulumat, repeämät)

Ennen Upsee-tuen hankintaa pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kolmeen kysymykseen. Jos vastaat kaikkiin ”kyllä”, saattaa Upsee hyvinkin soveltua juuri teidän
tarpeisiinne.
1. Osallistuuko lapsi seisomisen/kävelyn opetukseen?
Onko lapsen kehitys jo sillä tasolla, että hän voi turvallisesti käyttää Upsee-tukea?
Jos vastasit ”EI”, emme suosittele Upseen käyttöä! Jos olet
epävarma lapsen kyvyistä, keskustele Upseen hankinnasta toimintaterapeuttinne kanssa.
2. Kun lapsi seisoo edessäsi, jäävätkö hänen hartiansa
napasi alapuolella?
Jos vastasit kyllä, on lapsesi sopivan kokoinen.
Jos lapsen hartiat ylettyvät yli vyötärötasosi, on lapsi jo
liian pitkä käyttämään Upsee-tukea. On äärimmäisen
tärkeää, että aikuisen ja lapsen pituussuhde on sellainen,
ettei se vaaranna käyttäjien tasapainoa, selkää jne. Jos
ette löydä pidempää aikuista tuen käyttäjäksi, emme voi
suositella Upseen käyttöä.
3. Pystyttekö lapsen kanssa seisomaan suorassa, kun
käytätte Upseeta?
Lapsen pää ei saa painua etukenoon esim. aikuisen vatsan
takia! Fyysiset syyt saattavat aiheuttaa epätasapainoa ja
silloin Upseen käyttöä ei suositella. Yhteen kytkettyinä
aikuinen ja lapsi ovat herkkiä tasapainon vaihteluille ja olo
on silloin epävarma.
Jos vastasit kaikkiin kohtiin ”kyllä”, saattaa Upsee olla juuri
teille sopiva. Mutta jos vastasit ”ei” yhteenkin kohtaan,
kannattaa jutella oman terapeuttinne kanssa ennen Upseen hankintaa.

Upsee

1.

Sopiiko Upsee juuri teidän tarpeisiinne?

Lapsi on jo liian pitkä!
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•

lapsella on erittäin kireät lihakset

•

lapsella on ollut alaraajojen murtumia

•

lapsella on huomattava epätasapaino kehon vasemman ja oikean puolen kesken (esim. lonkkaluksaatio)

•

huomattava alaraajojen lihasheikkous

•

lapsi näyttää vaivaantuneelta Upseehen kiinnitettynä

•

lapsen terveydentila vaatii nopeaa reagoimista ja tiettyyn asentoon laittamista eli lapsi on saatava todella
nopeasti irti liivistä ja hihnoista

•

jos aikuinen on raskaana tai kärsii selkäkivuista

•

aikuisen tasapaino-ongelmat ja muut terveyteen
liittyvät asiat, joihin Upseen käyttö saattaisi vaikuttaa.

Tuplasandaalit
Aikuinen laittaa jalkansa tuplasandaaleihin ensin. Jos
jalkasi ovat pienemmät kuin sandaalit, aseta varpaasi sandaalien etuosaan. Jos jalkasi ovat isommat kuin sandaalit,
aseta jalka keskelle sandaalia. Kiinnitä tarranauhat.
Lapsi ja aikuinen tarvitsevat kengät jalkaansa käyttäessään Upseetä. Suosittelemme aikuisille tennistossuja ja
lapselle tennistossuja, umpikärkisiä kenkiä tai ortopedisiä
jalkineita. Korkokengät, isot saappaat, sandaalit tai varvikkaat eivät oli riittävän turvalliset / tasapainoiset jalkineet.

vaihe3

Muita syitä ja tilanteita, jolloin Upseen käyttämistä
kannattaa harkita huolellisesti:

Testeissä huomasimme, että jotkut haluavat kiinnittää
lapsen sandaalit ensin. Teitpä kummassa järjestyksessä
tahansa, pääasia on kiinnittää jalat sandaaleihin huolellisesti tarranauhoilla. Saatavana myös jatkonauhaa.
Aikuisen ja lapsen kytkeminen yhteen

•

XS - 15 kg

•

S - 15 kg

•

M - 20 kg

•

L 25 kg

Istu tuolille ja ota liiviin puettu lapsi jalkojesi väliin. Lapsen
jalat on hyvä pitää maassa. Löysää oman vyösi liitoshihnat
ennen kuin kiinnität lapsen liivin aikuisen vyöhön.
Yhdistä aikuisen vyöstä harmaat vyöt vastaaviin harmaisiin lukkoihin lapsen liivin alaselässä. Yhdistä mustat vyöt
mustiin lukkoihin liivin olkapäillä. Tarkista vielä kerran
kaikki lukot, tarranauhat ja nepparit ennen kuin nousette
yhdessä seisomaan. Hihnoja on turha säätää pikkutarkasti
ennen kuin olette seisovassa asennossa.

Tuotetta ei ole testattu yli 25 kg painavalla lapsella.

vaihe1

Upseen pukeminen päälle
Aikuisen vyö
Aseta aikuisen vyö lanteillesi, noin 5 cm vyötärölinjan alapuolelle. Tukivyössä olevan kolmiomerkin tulisi osoittaa
ylöspäin.
Sulje vyön solki ja kiristä vyö sopivaksi D-renkaiden avulla.
Katso ettei vyö jää kierrokselle. Vyön on oltava niin kireällä, ettei lapsen paino vedä vyötä alaspäin lanteiltasi.

vaihe2

Lapsen liivi
Liivin saat helpoiten lapsen ylle levittämällä liivi lattialle,
avaamalla kiinnityshihnojen lukot ja asettamalla lapsi
liivin päälle selinmakuulle kuvan osoittamalla tavalla.
Liivin alempi vyö on saatava oikealle kohdalle lapsen
lantion ympärille. Yleensä liivi osuu oikeaan kohtaan,
kun asetat lapsen liivin päälle niin, että liivin alareuna on
lapsen jalkojen yläpäässä. Jalkahihnat lepäävät jalkojen
päällä kuten kuvassa.

Nouse hitaasti seisomaan. Voi olla, että joudut tukemaan lastasi tai pyytämään apua, koska hihnat ovat vielä
hieman löysällä ja lapsi saattaa päästä nojautumaan
eteenpäin. Säädä ensin lapsen lantiovyö, koska sen avulla
lapsi seisoo oikeassa kohdassa ja nämä vyöt kannattelevat
suurimman osan lapsen painosta. Hienosäädä lantiovyöt
(harmaat).
Peiliä hyväksi käyttäen näet asentonne ja pääset säätämään tasapainoisen kiinnityksen. Kun lähdette yhdessä
kävelemään, saatat joutua vielä kerran säätämään kiinnitysvöitä. On tärkeää löytää tukeva, mutta tasapainonen
kiinnitys.
Mustat vyöt estävät lapsen eteenpäin kallistumisen. Niiden on annettava riittävästi tukea vääristämättä kuitenkaan lapsen asentoa.

vaihe2

Seuraavaksi napsautat liivin kiinni hartioiden neppareilla.
Huolehdi, ettei lapsen lantio liiku paikoiltaan, kun kiinnität hartiakappaleita. Kiinnitä keskimmäinen tarravyö niin,
että se on tiukasti lapsen ympärillä. Kiinnitä kaikki lukot ja
kiristä vyöt tarvittaessa. Kierrä jalkahihnat lapsen jalkojen
ympärille ja napsauta lukkoon liivin etupuolelle. Varmista
vielä, että jalkavöiden sisäpuolinen pehmuste on lapsen
jalka/nivusalueella. Kiristä vyö niin, ettei lapsi pääse liukumaan ulos liivistä seisoma-asennossa.
UPSEE-pikaohje

kainalot
rinta
lantio

vaihe4

Lapsen painorajoitukset:

Käytön jälkeen
Muista löysätä vöitä ennen kuin istutte irrotusta varten.
Jos vyöt ovat liian kireällä, kiertyy lapsi pahaan asentoon.
Muista tukea lasta koko ajan, kun irrotat häntä vöistä.

4.

Aseta lapsi mukavalle alustalle makaamaan ja avaa
hihnojen lukot ja ota lapsi pois liivistä. Jos et muuten
saa lasta pois, avaa myös olkapäiden kiinnitys.

1.

Istukaa alas (vyöt löysättyinä).

5.

2.

Irrota kaikki neljä hihnaa lapsesta (2 harmaata ja 2
mustaa).

Lapsen iholla saattaa olla punaiset jäljet niissä kohdissa joissa hihnat ja paino on ollut kovimmillaan.
Näiden jälkien tulisi kuitenkin hävitä suht pian.

6.

Liiville suosittelemme tasosäilytystä, jottei taitokset
kuluta turhaan kangasta.

3.

Ota omat jalat pois sandaaleista ja sitten irrotat
lapsen jalat sandaaleista (tai soisin päin, jos se sinusta
tuntuu luontevammalta).

Tekniset tiedot
Lapsen liivi

XS (1–2-vuotiaat)

S (2–4-vuotiaat)

M (4–6-vuotiaat)

L (6–8-vuotiaat)

Olkapäältä lantiolle

28–32 cm

31–36 cm

35–39 cm

38–42 cm

Rinnanympärys

50–57 cm

52–60 cm

57–65 cm

63–71 cm

Lantionympärys

50–57 cm

52–60 cm

58–67 cm

64–73 cm

Lapsen paino enintään

15 kg

15 kg

20 kg

25 kg

Tuplasandaalit (toimitetaan automaattisesti valitun liivikoon mukaan)
Pikkulapsen sandaalit

19–24 (toimitetaan XS-kokoisen liivin mukana)

Lastensandaalit

22–32 (toimitetaan S–L-kokoisten liivien mukana)

Aikuisten sandaalit

36–46

Aikuisen vyö		

Yksi koko (kun lantion ympärysmitta on 60–107 cm)

HUOM! Yllä annetut mitat ovat suuntaa antavia, yksilölliset erot voivat poiketa näistä.

lantionympärys
mitataan tästä

hartialta
lantiolle
-mitta

Upsee

rinnanympärys
mitataan tästä
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EN-Apuvälineet
019 469 312
info@en-apuvälineet.fi
-----------------------------------

Movetta

010 322 9120
movetta@movetta.fi

