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Squiggles Stander er designet for å tilby 
den støtte barnet trenger i en oppreist, 
fremoverlent eller bakoverlent, stående 
stilling. Squiggles Stander bygges opp av 
moduler. Det kan velges mellom understell 
med føtter, understell med svinghjul eller 
understell med drivhjul. Stativet er utviklet 
for bruk på skolen eller hjemmet. Denne 
brukerveiledningen viser hvor raskt, sikkert 
og lett det er å bruke funksjonene på 
Squiggles Stander. Manualen for sikkerhet 
og vedlikehold vill sikre at brukeren kan ha 
glede av produktet lenge.
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1. Tilsiktet bruk
Squiggles Stander er en stå-ramme 
utviklet for barn med funksjonshindre 
i alderen 1-5 år til bruk hjemme eller i 
klasserommet. Stå-rammen kan brukes 
enten på et understell med føtter, med 
svinghjul eller med drivhjul. Understellet 
med føtter og understellet med svinghjul 
er utviklet til bruk inne på avrettede flater. 
Understellet med drivhjul er utviklet for 
bruk både innendørs og utendørs. Maks. 
brukervekt, uavhengig av hvilket understell 
man velger, er 22 kg.

2. Samsvarserklæring
James Leckey Design Ltd som produsent 
med eneansvar deklarerer at Squiggles 
Stander samsvarer med kravene i 93/42/
EF, retningslinjene for det Medisinske 
Direktivet 2002 og EN 12182 Tekniske 
hjelpemidler for handikappede. Produktet 
oppfyller generelle krav og testmetoder. 

3. Garantibetingelser
Garantien gjelder bare når produktet 
brukes i de omgivelser og til de formål 
det er laget for, og at alle produsentens 
anbefalinger følges (se også generelle 
betingelser for salg, levering og betaling). 
En to års garanti gis på alle produkter og 
deler produsert av Leckey.

4. Skriftlig oversikt over endringer og 
inspeksjoner utført på produktet
Dette Leckey produktet er klassifisert som 
et medisinsk utstyr, klasse 1 og skal derfor 
kun tilbys, tilpasses og klargjøres for 
gjenbruk av en teknisk kompetent person 
som er opplært i å bruke produktet. 
Leckey anbefaler at det fortløpende gjøres 
en skriftlig nedtegnelse av alle tilpassinger, 
ettersyn ved gjenbruk og årlige ettersyn 
på produktet.

5. Skriftlig oversikt over de personer 
som er opplært i korrekt bruk av 
produktet
Dette Leckey produktet er klassifisert som 
et medisinsk utstyr, klasse 1, og Leckey 
anbefaler derfor at foreldre, lærere og 
andre omsorgspersoner som benytter 
produktet skal gjøres oppmerksomme på 
følgende kapitler i denne brukermanualen, 
av en teknisk kyndig person:

Kapittel 6
Sikkerhetsinformasjon

Kapittel 10
Hyppige tilpassinger i daglig bruk

Kapittel 11
Anvisninger for vask og vedlikehold

Kapittel 12
Daglig ettersyn
Leckey anbefaler at det fortløpende 
gjøres en skriftlig nedtegnelse av de 
personer som er opplært i korrekt bruk av 
produktet.



6.1 Les alltid brukermanualen før produktet 
tas i bruk.

6.2 Brukeren skal aldri forlates uten tilsyn 
under benyttelse av produkter fra Leckey.

6.3 Kun komponenter godkjent av Leckey 
skal benyttes på produktet. Produktet skal 
ikke endres på noen måte. Unnlatelse av å 
følge anvisningene i brukermanualen kan 
medføre fare for bruker eller hjelper og 
gjøre at garantien på produktet oppheves.

6.4 Hvis det oppstår tvil om hvordan 
produktet skal brukes, eller hvis noen 
del av produktet ikke virker, må bruken 
av produktet opphøre og kundeservice 
hos Handicare eller den lokale distributør 
kontaktes så raskt som mulig.

6.5 Utfør alle tilpassinger av posisjonering 
og sikre at disse er tilstrekkelig festet 
før produktet brukes av et barn. Noen 
tilpassinger kan kreve bruk av et verktøy 
som følger med hvert produkt. Plasser 
verktøy utenfor barns rekkevidde.

6.6 Av sikkerhetsårsaker og for å sikre 
rett posisjonering skal bekken- og 
bryststøtten alltid sjekkes før brukeren 
plasseres i Squiggles Stander.

6.7 Sjekk at alle hjul er låst og vendt bort 
fra understellet når dette står stille, idet 
det øker stabiliteten. Dette er spesielt 
viktig når produktet er i hvileposisjon.

6.8 Sjekk at hendelen for vinkeljustering 
(mobilt understell) eller låseboltene (fast 
understell og mobilt understell med 
drivhjul) er låst og ikke kan justeres ved 
et uhell, spesielt når produktet brukes av 
et barn.

6.9 Når Squiggles stander er montert på 
understellet med svinghjul, anbefales 
det ikke å flytte produktet over ujevne 
overflater når det brukes av et barn. Når 
man bruker understellet med føtter, må 
barnet løftes ut av produktet før dette 
flyttes. Forsiktighet og oppmerksomhet 
skal utvise når barnet plasseres i og løftes 
ut av produktet.

6.10 Produktet skal ikke plasseres på en 
hellende flate, med en helning som er 
større enn 5°. Hjulene må alltid låses.

6.11 Selv om det svingbare 
understellet har hjul, så er det ikke et 
mobilitetshjelpemiddel. Brukeren skal 
alltid plasseres i en oppreist posisjon 
før produktet flyttes. Plasser en hånd på 
baksiden av bryststøtten når produktet 
flyttes

6.12. Produktet er sammensatt av deler 
som kan innebære fare for kvelning for 
små barn. Sørg for at låsehendler og 
bolter som er innenfor barns rekkevidde, 
er låst til enhver tid.

6 Sikkerhetsinformasjon



6.13 Produkter fra Leckey er i 
overenstemmelse med sikkerhets-
bestemmelsene i EN 12182. Fordi 
produktet inneholder plastikk 
komponenter, skal det derfor holdes 
unna alle direkte varmekilder inkludert 
åpen flamme, sigaretter, elektriske og 
gassdrevne varmeovner.

6.14 Gjenstander som er varmere enn 40° 
må ikke plasseres på bordet.

6.15 Vask produktet jevnlig. Benytt ikke 
vaskemidler med slipeeffekt. Gjennomfør 
ettersyn med jevne mellomrom for å sikre 
at produktet fungerer som det skal.

6.16 Produktet er laget for innendørs 
bruk (med unntak av når det benyttes 
med understellet med drivhjul) og når 
det ikke er i bruk skal det lagres på et 
tørt sted uten ekstreme temperaturer. 
Produktet fungerer best innenfor 
temperaturintervallet +5 til +40°C.



Hvordan 
pakke ut 
og montere 
produktet
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Sjekk delene
Gratulerer med kjøpet av Squiggles stander. 
Når esken åpnes, må båndene kuttes uten 
at tapen kuttes, idet det kan føre til skade 
på delene som er i boksen. Alle delene er 
pakket i polythene poser, med innholdet 
merket på posen. Ta dem forsiktig ut av 
boksen og sjekk at leveringen er i henhold til 
bestillingen.

Sikkerhet først
Sørg for å holde polythene posene unna 
barns rekkevidde.

Multi-verktøy
Noen tilpassinger må utføres med et multi-
verktøy, som leveres med hvert produkt.



Understellet med svingbare hjul kan lett 
foldes sammen for lagring eller transport. 
For å slå det opp igjen, utløs hendlene 
(A) ved å presse dem sammen, roter de 
bakre rørene inntil hendlene går i lås. For å 
folde understellet sammen utføres samme 
prosedyre motsatt vei.

Stå-rammen må alltid fjernes fra 
understellet før dette foldes sammen.

Utvis alltid forsiktighet for å unngå at 
fingre kommer i klem når understellet 
foldes sammen og slås opp.

Med Squiggles Stander kan brukeren stå 
i både fremoverlent, bakoverlent og rett 
stilling, og det kan velges mellom tre ulike 
understell; Understell med føtter, understell 
med svinghjul og understell med drivhjul.

7.1 Folde sammen og 
slå opp understellet 
med svinghjul

7.2 Feste stå-rammen 
til understellet

A

A



Ta tak i bakre del av bryststøtten med 
en hånd, trekk ut låsepinnen med den 
andre hånden og skyv den midtre 
aluminiumsprofilen på stå-rammen ned i 
braketten på understellet. Slipp låsepinnen, 
som klikker i lås når aluminiumsprofilen er 
helt på plass.

Kontroller alltid at låsepinnen er helt låst 
før barnet plasseres i Squiggles Stander.

7.3 Feste stå-rammen 
til understellet med 
svinghjul

Løs ut låsepinnen på siden av pedalen ved 
den mottagende braketten på understellet 
ved å trekke og rotere den 90°. Press 
pedalen ned og plasser låsedelen i bunnen 
av den midtre aluminiumsprofilen på 
stå-rammen helt nede i den mottagende 
braketten på understellet. Slipp pedalen, og 
rammen er låst fast til understellet. Aktiver 
låsepinnen igjen, slik at pedalen ikke kan 
presses ned ved et uhell.

Kontroller alltid at pedalen er helt låst før 
barnet plasseres i Squiggles Stander.

7.4 Feste stå-rammen til 
understellet med føtter



Løs ut låsepinnen på siden av pedalen ved 
den mottagende braketten på understellet 
ved å trekke og rotere den 90°. Press 
pedalen ned og plasser låsedelen i bunnen 
av den midtre aluminiumsprofilen på 
stå-rammen helt nede i den mottagende 
braketten på understellet. Slipp pedalen, og 
rammen er låst fast til understellet. Aktiver 
låsepinnen igjen, slik at pedalen ikke kan 
presses ned ved et uhell. Ta deretter tak 
i bakre del av bryststøtten med en hånd, 
trekk ut låsepinnen med den andre hånden 
og skyv den midtre aluminiumsprofilen på 
stå-rammen ned i braketten på understellet. 
Slipp låsepinnen, som klikker i lås når 
aluminiumsprofilen er helt på plass. 

Kontroller alltid at låsepinnen er helt låst 
før barnet plasseres i Squiggles Stander.

7.5 Feste stå-rammen til 
understellet med drivhjul



Start med å feste fjæringen til understellet 
med drivhjul. Dette gjøres ved å plassere 
hullene over hverandre, sett de fire skruene 
i hullene, og deretter skiver og muttere på 
skruene. Fest skruene slik at de går igjennom 
mutteren.

Sett til slutt på plast dekselet og juster 
til en høyde som passer til størrelsen på 
drivhjulene. 27” drivhjul: Bunnhullet (B) 
plasseres over topphullet (C) i fjæringen, 
skruen settes i hullet og festes med mutteren 
på den andre siden. 24” drivhjul: Bunnhullet 
(A) plasseres over topphullet (C) i fjæringen, 
skruen settes i hullet og festes med mutteren 
på den andre siden. 

7.6 Feste fjæringen på 
understellet med drivhjul



Gjenta prosessen på motsatt side for det 
andre hjulet.

A

B

C



Plasser skivene på mutrene, hullene over 
hverandre og skruene i hullene. Fest skruene. 
Plasser det blanke metallrøret i rett posisjon, 
den sorte platen på utsiden og mutrene på 
skruene. Fest skruene.

7.7 Montering av 
hjulbraketten på 
understellet med drivhjul



Plasser plastdekselet over det blanke 
metallrøret, og monter deretter bremsene. 
Kontroller at skruene er tilstrekkelig festet. 
Gjenta prosessen på den andre siden.



Bremsene må være frigjort for å feste hjulene 
på understellet. Løft understellet litt opp over 
bakken mens den sorte knappen i midten av 
hjulet trykkes inn. Fortsett å holde den sorte 
knappen inne, sett hjulet på understellet og 
slipp den sorte knappen. Samme prosess 
gjentas i motsatt rekkefølge for å ta hjulene 
av. 

7.8 Montering av drivhjul 

Kontroller alltid at hjulene er låst fast til 
understellet.



7.9 Montering av 
nakkestøtte

Start med å fjerne plastendeproppen på 
toppen av røret som hodestøtten skal 
festes i, øverst på stå-stativet. Åpne 
deretter låsehendelen ved å trykke inn 
sikkerhetsknappen og vri deretter på hendelen 
mens sikkerhetsknappen holdes inne. Plasser 
røret på nakkestøtten i røret øverst på stå-
stativet, finn ønsket høyde og fest med 
låsehendelen.
Dersom Whitmyer Lynx nakkestøtte skal 
monteres på stativet, benyttes samme 
metode som beskrevet over, med det tillegg 
at det metallfargede plastinnlegget inne i røret 
øverst på stå-rammen fjernes før nakkestøtten 
monteres.

Produktet inneholder deler som kan utgjøre 
kvelningsfare for små barn. Sjekk alltid 
at låsehendler og bolter som er innenfor 
barns rekkevidde er ordentlig festet til 
enhver tid.



7.10 Montering av 
fotsandaler

Ta sandalene ut av emballasjen, løsne 
stjernerattene (A) på undersiden av sandalene 
og ta dem av sammen med metall- og 
plastskivene. Plasser skruene i sporene på 
fotplatene, skivene på skruene og skru fast 
stjernerattene. Sørg for at sandalene ikke 
beveger seg etter at stjernerattene er festet. 

A A

7.11 Montering av 
bordet

Start med å feste armene på bordet til 
bordbraketten ved å løsne stjernerattet (A), 
og plassere tannskivene på innsiden av 
bordbraketten. Gjenta prosessen på den 
andre siden. Sjekk at armene er plassert 
parallelt slik at de går inn i mottakerdelen på 
stå-rammen. 



7.13 Montering av bordet 
på baksiden og forsiden av 
stå-rammen
Bordet monteres på Squiggles Stander ved 
å feste armene på bordet i mottakerdelen 
på stå-rammen. Når bordet er på plass, 
festes stjernerattene. Utskjæringen i bordet 
skal alltid være vendt mot barnet. Sørg for 
at mottakerdelen på stå-rammen alltid er i 
høyeste posisjon, når bordet skal monteres 
på baksiden av stå-rammen slik at barnet 
kan stå i en fremoverlent stilling. 

Utvis forsiktighet for å unngå at barnets 
hender eller armer kommer i klem når 
bordet monteres på stå-rammen.

Fremoverlent  
stilling 

7.12 Montering av deksel 
til bordet

Dekselet festet til bordet ved at det legges 
på bordet og trykkes på plass. Samme 
prosess gjentas i motsatt rekkefølge for å ta 
dekselet av. 



7.14 Montering 
av gripebøyle

Start med å plassere mottakerdelen (D) i 
sporet på bordet. Fest med stjernerattet (E). 
Gjenta på den andre siden. Plasser deretter 
rørene på gripebøylen i mottakerdelene 
(D) som nå sitter på bordet. Fest med 
stjernerattet (B).

Bakoverlent stilling 

DB

E



Tilpassing av 
putene
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8.1 Bryst- og hofteputer

Plasser puten midt på bryst-/hofteplaten. 
Fest trykknappen på stoffet til mottakerdelen 
på bryst/hofteplaten). Legg stoffdelene med 
velcrobåndet over og under platen og fest 
velcrodelene i hverandre.

8.2 Sideputer

Sideputene trekkes på plastarmen (de øvre) 
på stå-rammen med den polstrede siden 
inn mot midten av stativet, og festes med 
Velcrobåndene. Husk å trekke plastspennen 
(A) på armen ut gjennom åpningen som er 
laget til denne i stoffet i sideputen. Til slutt 
festes beskyttelsesdelen (B).

A

B



8.3 Bryststøttesele

Bryststøtteselen festes ved å klikke hann 
delen av plastspennen på selen inn i hunn 
delen av spennen på sidestøtten.

A

8.4 Bekkensele

Bekkenselen festes ved å trekke selens sider 
over plastarmene (de nedre) på stå-rammen. 
Husk å trekke plastspennen på armen ut 
gjennom åpningen som er laget til denne i 
stoffet i selen. Fest med Velcro båndene. 

Fest så de store Velcrobåndene rundt 
brukeren.



8.6 Knestøtteputer

Fest knestøtte putene ved å klikke hann 
delen av spennen på puten inn i hunn 
delen av spennen på siden av knestøtten 
på stå-rammen. Sørg for at åpningen på 
frontpanelet på puten er plassert nedover 
som vist.

8.5 Hoftestøttesele

Hoftestøttesele skal monteres utenpå bekken 
selen som en ekstra sikkerhet dersom de 
store Velcrobåndene rundt brukeren blir 
slitt. Det festes ved å klikke hann delen av 
plastikkspennen på hoftestøtteselen inn i 
hunn delen av spennen på sidestøtten.

For å justere trykket åpnes frontpanelet på 
hoftestøtteselen, båndene justeres til ønsket 
lengde og frontpanelet lukkes.



8.8 Formet nakkestøttepute

For å feste nakkestøtteputen plasseres 
denne på nakkestøtteplaten, festes med 
den midtre trykknappen på puten til 
mottakerdelen på nakkestøtten. Legg 
stoffdelene med ytterligere to trykknapper 
over og under platen og fest trykknappene.

8.7 Polstret trekk til toppen 
av stå-rammens midtre 
aluminiumsprofil
Plasser trekket og fest løkkene rundt 
tilpassingsskruene. 



8.9 Flat hodestøtte

Hodestøtteputen festes ved å plassere puten 
midt på hodestøtteplaten, deretter festes 
den midtre trykknappen til mottakerdelen 
på nakkestøtten. Legg stoffdelene med 
ytterligere to trykknapper over og under 
platen og fest trykknappene.

8.10 Sideputer til den flate 
hodestøtten

Sideputene trekkes på plastarmen på den 
flate hodestøtten med den polstrede siden 
inn mot midten av stativet, og festes med 
velcrobåndene. Fest beskyttelsesdelen. 



Tilpassing av 
funksjonene
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Tilpassing av produktet skal utføres 
av en teknisk og klinisk kompetent 
person som er opplært i å bruke 
produktet. Leckey anbefaler at 
det fortløpende gjøres en skriftlig 
nedtegnelse av alle tilpassinger 
som er gjort av produktet.



9.1 Tilpasse høyden på 
bryststøtten

Start med å plassere barnet liggende på 
en matte på gulvet. Mål avstanden mellom 
barnets føtter og rett under armhulen. Denne 
avstanden tilsvarer den avstand det skal være 
mellom bryststøtten og fotplaten.

Tilpass aldri høyden på hovedrammen 
mens produktet er i bruk.

9.2 Tilpasse høyden 
på stå-rammen

Høyden på stå-rammen kan tilpasses ved å 
åpne bolten på baksiden av hovedrammen 
med det medfølgende verktøyet. Flytt den 
indre delen til ønsket høyde og fest bolten. 
En måleskala på den indre delen viser hvilken 
høyde som er valgt og høyden på de ulike 
støttene. Det er også en endestopp på den 
indre delen, når denne når maks. høyde.



9.3 Tilpasse bryst- og 
hoftestøtten

For å tilpasse bryst- og hoftestøtten roteres 
tilpassingsskruen (A) med klokken og 
tilpassingsskruen (B) mot klokken, som vist. 
Plasser i ønsket høyde og fest skruene. 
Bryststøtten kan bare justeres i vinkel og i 
bredde.

Utvis forsiktighet for å unngå at fingre 
kommer i klem når bryst- og hoftestøtten 
tilpasses.

9.4 Sidestøtter

Løsne låseknappen (A) for å tilpasse bredden 
på sidestøtten, og fest ved ønsket bredde. 
Hvis sidestøttene er festet med en bolt 
istedenfor en låseknapp, kan disse åpnes 
med det medfølgende verktøyet.

Utvis forsiktighet for å unngå at fingre 
kommer i klem når sidestøtten tilpasses.

A

A

B



9.6 Bryst- og hoftebelte

For å justere bredden på brystbeltet løftes 
frontdelen opp, båndene tilpasses til ønsket 
bredde, og frontdelen lukkes igjen.

Sørg for at plastikkspennene er ordentlig 
lukket når brystbeltet er i bruk. 

9.5 Tilpassing av 
bekkenselen

Trekk de store Velcrobåndene rundt brukeren 
inntil ønsket posisjon er nådd.



9.8 Tilpassing av høyde, 
dybde og vinkel på 
knestøttene
Hver knestøtte kan tilpasses individuelt. For 
å tilpasse høyden, dybden og vinkelen på 
knestøttene åpnes håndskruen (A), ønsket 
høyde, dybde og vinkel velges, og skruen 
festes igjen.

For å tilpasse bredden på knestøtten åpnes 
håndskruen (B), ønsket bredde velges og 
skruen festes igjen.

9.7 Tilpassing av 
brystbenstøtten

Brystbenstøtten kan heves for å gi mer støtte 
og hjelpe brukeren til en bedre posisjonering 
av brystkassen. Dette gjør at bryststøtten kan 
plasseres lavere, noe som vil gi mer frihet til 
bevegelse av armene. Støtten tilpasses ved 
å løsne to skruer på forsiden av brystplaten 
med det medfølgende verktøyet. Finn deretter 
ønsket høyde og fest skruene.

Utvis forsiktighet for å unngå at fingre 
kommer i klem når brystbenstøtten 
tilpasses.

AB



9.10 Tilpassing av flat og 
formet nakkestøtte

Nakkestøtten skal bare brukes når barnet 
står i en bakoverlent stilling. For å tilpasse 
høyden, dybden og vinkelen på den formede 
nakkestøtten åpnes håndskruene (A), ønsket 
posisjon velges, og skruene festes igjen.

Utvis forsiktighet for å unngå at fingre 
kommer i klem når nakkestøtten tilpasses.

A

A

A

9.9 Kneputer

For å tilpasse kneputene åpnes frontdelen på 
puten, båndene tilpasses til ønsket lengde og 
frontdelen lukkes.

Mindre justeringer av knestøttene kan 
utføres under bruk.



9.11 Tilpassing av 
sidestøttene på den flate 
nakkestøtten
For å justere bredden løsnes låseskruen (A), 
sidestøtten plasseres slik at ønsket bredde 
oppnås, og så festes låseskruen igjen.

9.12 Posisjonering av 
sandalene

Løsne stjernerattet (A) under fotplaten, velg 
ønsket posisjon og fest stjernerattet igjen. 
For å plassere brukerens føtter i sandalene 
benyttes Velcrobåndene for tær og ankler.

A

A A



9.13 Tilpassing av vinkelen 
på fotplaten

Løsne eller feste unbrakobolten for å finne 
ønsket vinkel.

9.14 Konvertering fra 
bakoverlent til fremoverlent 
stilling
For å bytte fra bakoverlent til fremoverlent 
stilling fjernes nakkestøtten, og bordet flyttes 
slik at utskjæringen vender mot brukeren. 
Løsne sandalene og snu dem 180°.

B



9.15 Konvertering 
fra fremoverlent til 
bakoverlent stilling
For å bytte fra fremoverlent til bakoverlent 
stilling monteres nakkestøtten, og bordet 
flyttes slik at utskjæringen vender mot 
brukeren. Løsne sandalene og snu dem 180°.

9.16 Tilpasse høyden på 
bordet i fremoverlent og 
bakoverlent stilling
Håndskruene for å justere høyden på 
bordet finnes på begge sider av den midtre 
aluminiumsprofilen. Roter håndskruen 
(A) med klokken og håndskruen (B) mot 
klokken, velg ønsket høyde og fest skruene. 

A

B



C

D
D

9.17 Tilpasse dybden og 
vinkelen på bordet

Løsne justeringsskruen (C) på begge sider. 
Plasser rørene i mottakerdelene slik at ønsket 
dybde oppnås. Fest skruene. For å tilpasse 
vinkelen på bordet løsnes håndskruen (D) 
på begge sider av bordet, bordet plasseres i 
ønsket vinkel og skruene festes.

Bordet skal ikke benyttes for å styre eller 
dytte Squiggles Stander.

Gjenstander som er varmere enn 40°C må 
ikke plasseres på bordet.

Bordet skal bare benyttes av brukeren. 
Ingen må lene seg på bordet eller plassere 
tunge gjenstander som veier mer enn 8 kg 
på det.



Hyppige 
tilpassinger i 
daglig bruk

Foreldre og hjelpere bør 
opplæres i hvordan hyppige 
tilpassinger i daglig bruk 
kan utføres, og gjøres 
oppmerksomme på sikkerhets 
sjekken i kapittel 6 av en teknisk 
og klinisk kompetent person som 
er opplært i bruken av produktet. 
Leckey anbefaler at det gjøres en 
fortløpende nedtegnelse av de 
personer som er opplært i bruken 
av produktet.

10



10.1 Forflytning av 
brukeren inn i og ut av 
stå-rammen
Utfør det daglige ettersynet beskrevet i 
kapittel 12 før brukeren plasseres i stå-
rammen. 

Lås hjulene og sørg for at de vender utover 
fra understellet for maksimal stabilitet på 
produktet, før brukeren plassers i stå-
rammen. Sørg for at båndene på bryst- og 
hoftebelter og på sandalene er åpne og 
ikke i veien når brukeren skal plassers i stå-
rammen.

Vinkle stå-rammen til en liggende posisjon 
før brukeren plasseres i stå-rammen, dersom 
bakoverlent posisjon er ønsket. Dette gjør 
det enkelt på tilpasse puter og bånd, fordi 
brukeren ligger på ryggen.

Sjekk alltid beltene før bruk.

10.2 Bryst- og 
hoftebelte

Åpne spennen på den ene siden, la beltet 
sitte i spennen på den andre siden. Gjenta 
prosessen når brukeren skal plasseres i stå-
rammen.

Sjekk alltid bryst- og hoftebeltet før andre 
justeringer foretas.

Sjekk alltid at spennene er ordentlig låst.
 



10.3 Kneputer

For å fjerne kneputene, åpnes spennen på 
den ene siden. La beltet sitte i spennen 
på den andre siden. Gjenta prosessen når 
brukeren skal plasseres i stå-rammen.

Sjekk alltid at spennene er ordentlig låst.

10.4 Sandaler

For å plassere brukerens føtter i sandalene, 
festes Velcro båndene slik at foten holdes 
på plass. Båndene plasseres over vristen og 
over tærne.

Hvis barnet har på seg sandaler eller lett 
fottøy, må båndene på sandalene sjekkes 
jevnlig for å unngå irritasjon av huden.



A

10.5 Tilpasse høyden på 
bordet i fremoverlent og 
bakoverlent stilling
Håndskruene for å justere høyden på 
bordet finnes på begge sider av den midtre 
aluminiumsprofilen. Roter håndskruen (A) 
med klokken og håndskruen (B) mot klokken, 
velg ønsket høyde og fest skruene. 



10.6 Tilpasse dybden og 
vinkelen på bordet

Løsne justeringsskruen (C) på begge sider. 
Plasser rørene i mottakerdelene slik at ønsket 
dybde oppnås. Fest skruene. For å tilpasse 
vinkelen på bordet løsnes håndskruen (D) 
på begge sider av bordet, bordet plasseres i 
ønsket vinkel og skruene festes.

Bordet skal ikke benyttes for å styre eller 
dytte Squiggles Stander.

Gjenstander som er varmere enn 40°C må 
ikke plasseres på bordet.

Bordet skal bare benyttes av brukeren. 
Ingen må lene seg på bordet eller plassere 
tunge gjenstander som veier mer enn 8 kg 
på det.

C

D



10.7 Justering av 
gripebøylen

For å justere dybden på gripebøylen løsnes 
skruen (E), bøylen stilles inn i ønsket dybde 
og skruen festes.

For å justere høyden på gripebøylen løsnes 
skruen (F), bøylen stilles inn i ønsket høyde 
og skruen festes.

F

E

10.8 Vinkeljustering av 
understellet med drivhjul

Løsne de to plastrattene. Press inn 
låseknappen og velg ønsket vinkel, slipp 
låseknappen og fest de to plastrattene.



10.9 Tilpassing av høyden 
på fjæringen

Hvis det byttes til større drivhjul, må høyden 
på fjæringen tilpasses. Løsne og fjern bolt 
og mutter på toppen av fjæringen, flytt 
hjuladapteret opp til en høyere posisjon, flytt 
bolten og mutteren og fest ordentlig. Gjenta 
prosessen for det andre hjulet.

10.10 Montere bremsene

For å låse bremsene til understellet med 
drivhjul, trykk hendlene ned på en av sidene 
av understellet. For å låse opp, trykkes 
hendlene opp.



10.12 Justering av 
vinkelen på understellet 
med føtter
Løsne de to plastrattene. Press inn 
låseknappen og velg ønsket vinkel, slipp 
låseknappen og fest de to plastrattene.

Juster ikke vinkelen på understellet med 
føtter mens brukeren er plassert i stå-
rammen.

B

B

C

C

10.11 Vinkeljustering 
av understellet med 
svinghjul
Vinkelen kan justeres mens brukeren er i 
stå-rammen. Sørg for at brukeren er sikret 
i rammen ved bruk av bryst og hofteputer. 
Løs deretter ut låsepinnen ved å trekke i og 
rotere låsepinnen (A) 90° til den er låst.

Press hendelen (B) ned og plasser stå-
rammen i ønsket vinkel. Sørg alltid for at 
låsepinnen er låst.

Sørg for at bruker og produkt har god 
avstand til møbler for å hindre kollisjon 
når vinkelen på stativet justeres.

A

B



10.13 Folde sammen 
understellet med 
føtter for lagring
Understellet med føtter kan foldes flatt 
sammen når det skal lagres. Fjern stå-
rammen fra understellet. Plasser den 
ytre rammen i minste posisjon og klikk 
tverrstangen i den sentrale låsen.



11 Vedlikehold

Når produktet skal vaskes, anbefales det å 
bruke bare varmt vann og et vaskemiddel 
uten slipemidler. Bruk ikke organiske 
løsemidler eller rensemidler.

Polstrede deler og stoff
1. De polstrede delene og stoffet kan vaskes
 for hånd mens de sitter på produktet. Det  
 anbefales å bruke bare varmt vann og et   
 vaskemiddel uten slipemidler.
2. Den beste vasketeknikken er å tørke av   
 med en fuktig klut og så la stoffet tørke.
3. Flekker må fjernes så raskt som mulig med  
 en absorberende klut, håndkle eller
 svamp. Rutinemessig vask med såpe, 
 varmt vann og svamp er effektivt for 
 alminnelige flekker og mindre søl. Vær 
 forsiktig med å tilføre for mye vann, idet 
 dette vil få flekker til å spre seg.
4. Antiseptiske vaskemidler kan benyttes på 
 vanskeligere flekker. Disse kan kreve bruk 
 av et mildt løsemiddel som isopropyl 
 alkohol eller mineralsk sprit.
5. Sørg alltid for at produktet er tørt før bruk. 

Metall og plastikk komponenter
1. Såpe og vann eller antibakteriell spray kan 
 benyttes til daglig vask.
2. For mer omfattende vask kan en lavtrykks 
 dampvasker benyttes.
3. Bruk ikke løsemidler for å vaske plastikk 
 eller metall komponenter.
4. Sørg alltid for at produktet er tørt før bruk.  

12 Daglig ettersyn 

(Terapeuter, foreldre og hjelpere)
Det anbefales at produktet ses over daglig av 
terapeuter, foreldre eller hjelpere for å sikre 
at produktet er trygt å bruke. Den anbefalte 
daglige sjekk er beskrevet under.

1. Sjekk at alle skruer og hendler for
 tilpassing er på plass, og at de låser 
 ordentlig.
2. Sjekk alle polstrede deler for tegn på at de 
 er slitt.
3. Sjekk at alle hjul beveger seg fritt og at de 
 låser ordentlig.
4. Sjekk at alle Velcrobånd låser ordentlig.

Hvis det er noen tvil om produktet er trygt 
å bruke, eller dersom noen av produktets 
deler ikke virker, må bruken av produktet 
opphøre, og kundeservice hos Leckey 
eller hos den lokale distributøren må 
kontaktes så raskt som mulig.



13 Årlig ettersyn 

(Terapeuter, teknikere, Leckey forhandler)
Leckey anbefaler at alle produkter skal 
gjennomgå et detaljert årlig ettersyn og 
når produktet gjenbrukes av en ny bruker. 
Dette ettersynet skal utføres av en teknisk 
kompetent person som er opplært i bruken 
av produktet og skal som et minimumskrav 
inkludere følgende sjekkpunkter.

1. Sjekk at alle håndskruer, hendler, skruer,
 muttere og spenner er på plass og erstatt 
 de som eventuelt mangler. Sjekk følgende 
 deler spesielt nøye:
 a. Låsebolter til nakkestøtte
 b. Høyde- og vinkeljustering av bryst-  
  og hoftestøtte
 c. Justeringsskruer og bånd til
  knestøtte
 d. Vinkeljusteringen av fotstøtte

2. Sjekk at mekanismene for å folde sammen 
 understellet og for å justere tilten fungerer 
 som de skal. Sjekk også at låsebolten på 
 understellet med svinghjul og understellet
 med føtter låser ordentlig i låsepedalen.

3. Løft opp understellet for å sjekke hvert 
 hjul individuelt. Sjekk at det beveger seg 
 fritt og fjern eventuell skitt fra
 gummihjulene. Sjekk at bremsen låser 
 hjulene ordentlig.

4. Gjør en visuell sjekk av strukturen i
 produktet for å se at det ikke er svakheter 
 ved sveisepunktene på rammen.

5. Leckey anbefaler at de utførte ettersyn
 nedtegnes fortløpende.

Hvis det er noen tvil om produktet er trygt 
å bruke, eller dersom noen av produktets 
deler ikke virker, må bruken av produktet 
opphøre, og kundeservice hos Leckey 
eller hos den lokale distributøren må 
kontaktes så raskt som mulig.  



14 Gjenbruk av Leckey 
produkter

De fleste Leckey produkter blir tilpasset til 
den enkelte bruker. Før det kan benyttes av 
en ny bruker, må produktet derfor tilpasses 
den nye brukeren av en person som er 
opplært i bruken av produktet.

Et detaljert teknisk ettersyn bør gjennomføres 
før produktet utleveres til en ny bruker. 
Ettersynet bør utføres av en person som er 
teknisk kyndig, og som er opplært i bruken 
og det tekniske ettersynet av produktet. 
Kapittel 13 beskriver ettersynet som bør 
gjennomføres.

Sørg for at produktet er vasket i henhold til 
kapittel 11.

Sørg for at en ny brukermanual følger med 
produktet.

Leckey anbefaler at de utførte ettersyn i 
forbindelse med et gjenbruk nedtegnes 
fortløpende.

Hvis det er noen tvil om produktet er trygt 
å bruke, eller dersom noen av produktets 
deler ikke virker, må bruken av produktet 
opphøre, og kundeservice hos Leckey 
eller hos den lokale distributøren må 
kontaktes så raskt som mulig.  

15 Service

Service på alle Leckey produkter skal kun 
utføres av teknisk kompetent personell som 
er opplært i bruken av produktet.

Ta kontakt med den lokale distributøren for å 
få utført slik service.



16 Teknisk informasjon   

Produkt- og tilbehørskoder
118-600 Stå-ramme
118-760 Trekk – grønt
118-761 Trekk – oransje
118-762 Trekk – blått
118-763 Trekk – rosa

Understell
118-764 med svinghjul
118-765 med føtter
129-600 med drivhjul
129-601 med drivhjul og fjæring

Tilbehør
Koder med * foran finnes i 4 fargevalg

117-781 Sandaler – små
117-782 Sandaler – medium
118-619 Bord
117-769 Gripebøyle
118-697 Nakkestøtte
*118-753 Formet nakkestøtte
*120-792 Flat nakkestøtte
*120-793 Sidestøtter til flat nakkestøtte
*120-785 Flat nakkestøtte med sidestøtter
129-647 24” drivhjul (par)
129-631 27” drivhjul (par)
129-631 Fjæring
129-629 Transparent bord



    
 Alder (omtrentlig)
    
 Maks. brukervekt     
    
 Brukerhøyde
 Min 730 mm / 28.5 inches

 Høyde bryststøtte
 (Avstand fra fotstøtte til armhule)
 Min 160 mm / 6.25 inches

 Bredde bryst-/hoftestøtte 

 Min 160 mm / 6.25 inches

 Høyde hoftestøtte
 (Avstand fra fotstøtte til midten på rumpen) 

 Min 300 mm / 11.8 inches

 Avstand mellom knærnes midtlinje 

 Min 140 mm / 5.5 inches

 Fotstøtte 

 Vinkel fremover 10° 

 Vekt understell med drivhjul 
 Min 6.1kg / 13.4kg

 Mål understell med drivhjul

    
 1 - 5
    
 22kg / 48.4lbs   
    
 
 Maks 1100mm / 43.3 inches

 
 

 Maks 820mm / 32 inches

  

 Maks 530mm / 20.8 inches

 
  

 Maks 530mm / 20.8 inches

  

 Maks 215mm / 8.4 inches

 
 Vinkel bakover 10°

 Uten fjæring og uten hjul 6.1kg
 
 Med fjæring uten hjul 8.4kg
 
 Med fjæring og med hjul 13.4kg
 
 Med hjul 
 740mm x 740mm
 
 Uten hjul 
 490mm x 760mm
 

Squiggles Stander 
dimensjoner



    
 Tilt på understell med svinghjul
 90 - 160º

     Høyde på bordet med stå-rammen i  
     fremoverlent stilling 

 Min 555mm / 21.9 inches

 Høyde på bordet med stå-rammen i 
 bakoverlent stilling 

 Min 480mm / 18.5 inches

 Mål understell med svinhjul
 (Minimums mål for lagring)) 

 Min 5.5kg / 12.1lbs

 Understell med føtter 

 Min 1.5kg / 3.3lbs
 
 
 Standard stå-ramme 

 (Minimums mål for lagring) 

 Min 7kg / 15.4lbs

    
 Tilt på understell med svinghjul
 90 - 70º

  

 
 Max 825mm / 32.5 inches

 
 

 Max 825mm / 32.5 inches

 Bredde 550mm / 21.7 inches
 Lengde 700mm / 27.6 inches
 Høyde 300mm / 11.8 inches

 Bredde 540mm / 21.3 inches
 Lengde 690mm / 27.2 inches
 Høyde 80mm / 2.5 inches

 Bredde 380mm / 15.4 inches
 Lengde 890mm / 26.8 inches
 Høyde 380mm / 15.4 inches
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Leckey
19 Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
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T: 028 9260 0750
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com 

24 timers 
posisjonering for 
babyer, barn og 
voksne. Søvn, 
sitte, stå, gå, 
bevegelse, bading 
og toalettbesøk.

Distributør: Handicare AS
 Vålerveien 159
 Postboks 163
 1501 Moss 
 Tlf: 03250
 www.handicare.no


