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O assento de Sala de Aula Pal foi desenhado 
para crianças com necessidades ligeiras a 
moderadas para ajudar a melhorar a sua 
postura e atenção.Este manual demonstra 
como ajustar o assento e fixar qualquer 
acessório ao mesmo.
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1.0 Utilização prevista
 

2.0 Declaração de conformidade 
A James Leckey Design Ltd; como fabricante com exclusiva responsabilidade declara que o 
Assento de Sala de Aula Pal cumpre com os requisitos das Diretrizes 93/42/EEC e a EN12182 
Ajudas técnicas para pessoas deficientes, requisitos gerais e métodos de ensaio. 

O Assento Pal da Leckey foi desenhado para ser usado no infantário ou sala de aula por 
crianças entre os 1-8 anos com necessidades posturais ligeiras a moderadas. Foi desenhado 
para melhorar a estabilidade que ajuda a reduzir a fadiga e permite à criança maiores 
períodos de concentração e de atividade motora fina. Está disponível em tamanhos 
reduzidos, sendo o tamanho para um peso máximo do utilizador de 30 kg (66 lbs), o 
tamanho dois para 35 kg (77 lbs) e o tamanho três para 40 kg (88 lbs).

3.0 Termos de garantia 
 

 A garantia aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com as condições 
específicas e para os fins previstos, seguindo todas as recomendações dos fabricantes 
(consulte ainda os termos gerais de venda, entrega e pagamento). Todos os produtos e 
componentes fabricados pela Leckey têm uma garantia de três anos.
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4.0 Registos de formação do    
    produto
 

Registo formação produto 
(Pais, Professores e Cuidadores)

 

O seu produto Leckey é prescrito como um Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, a 
Leckey recomenda que pais, professores e cuidadores que utilizem o equipamento devem ser 
alertados para as seguintes secções deste manual de utilizador:

6.0 Segurança
8.0 Informação sobre limpeza e cuidados
9.0 Inspeção diária do produto
A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as pessoas que receberam 
formação sobre a utilização correta deste produto.

O seu produto Leckey está classificado como um dispositivo médico de Classe 1A e 
recomendamos que seja mantido um registo escrito com detalhes de todas as configurações, 
reedições e inspeções anuais realizadas a este produto.

5.0
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6.0 Informação de segurança
1. Leia sempre as instruções completas antes de 

utilizar o produto.

2. Os utilizadores não devem ficar sozinhos em 
nenhum momento quando estiverem a utilizar o 
equipamento da Leckey.

3. Use apenas componentes aprovados pela Leckey 
com o seu produto. Não é permitido modificar 
o produto. O não cumprimento das instruções 
pode colocar o utilizador ou o cuidador em risco e 
invalidará a garantia do produto.

4. Em caso de dúvida sobre o uso contínuo e seguro 
do seu produto, ou no caso de alguma peça 
avariar, deixe de usar o produto imediatamente 
e entre em contacto com o departamento do 
serviço ao cliente ou vendedor local o mais 
rapidamente possível.

5. Realize todos os ajustes posturais relevantes e 
assegure-se de que estão bem seguros antes de 
colocar o utilizador neste produto

6. Para fixar alguns acessórios, pode ser necessária 
a utilização de uma ferramenta fornecida com 
o acessório relevante. Mantenha todas as 
ferramentas fora do alcance crianças.

7. Quando o produto estiver parado, certifique-
se de que todos os rodízios estão travados e 
voltados para o lado contrário da base, pois isto 
irá melhorar a estabilidade do produto.

8. Nunca deixe o produto sobre uma superfície com 
mais de 5 graus de inclinação.

9. O produto contém componentes que podem 
representar risco de asfixia para crianças 
pequenas. Verifique sempre se os botões e 
parafusos de bloqueio ao o alcance da criança 
estão apertados e seguros em todos os 
momentos.

10. Os produtos Leckey cumprem com a 
regulamentação de segurança contra incêndios 
de acordo com a EN12182. No entanto, o produto 
contém componentes em madeira e em plástico 

e deve ser mantido afastado de todas as fontes 
diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, 
aquecedores elétricos e a gás.

 
11. Não coloque itens quentes com mais de 40 graus 

Celsius (104 graus Fahrenheit) sobre a bandeja. A 
carga máxima sobre uma bandeja do tamanho 1 e 
2 é de 5 kg; e no tamanho 3 é de 8 kg.

12. Limpe o produto regularmente. Não utilize 
produtos de limpeza abrasivos. Realize 
verificações de manutenção regularmente 
para garantir que o seu produto  está em boas 
condições de funcionamento.

13. O produto foi concebido para ser utilizado em 
espaços interiores e, quando não estiver a ser 
utilizado, deve ser guardado em local seco e que 
não esteja sujeito a temperaturas extremas. O 
intervalo de temperatura de operação segura do 
produto é entre +5 e +40 graus Celsius (41 a 104 
graus Fahrenheit).

14. Se for usada uma placa para os pés, a auto 
transferência para o assento só é recomendada 
quando a placa para os pés se encontra no 
ajuste mais baixo, ou seja, ao nível do chão. 
Se a placa para os pés for usada em qualquer 
outro ambiente, recomendamos a realização de 
uma avaliação de risco (revista à medida que a 
criança vai crescendo) e que um cuidador segure 
o encosto do assento enquanto a criança entra 
ou sai do assento. Para estabilidade adicional, os 
esquis anti oscilação podem ser fixados às pernas. 

15. Se forem usados esquis osciladores, existe 
potencial para a criança prender os pés debaixo 
dos esquis ou placa para os pés (se fixada) 
durante a transferência. Recomendamos a 
realização de uma avaliação de risco (revista à 
medida que a criança vai crescendo) e que um 
cuidador segure o encosto do assento enquanto a 
criança entra ou sai do assento.

16. Se o assento for usado em superfícies duras 
e escorregadias, pode ser necessário que um 
cuidador estabilize o assento enquanto a criança 
entra e sai do assento.
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Como ajustar o assento e 
fixar acessórios

7.1 Ajuste das pernas

7.0
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7.2 Profundidade do assento 7.2 Ângulo do encosto
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7.3 Remoção da alça pélvica de 2 pontos
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7.4 Oscilador e estabilizador 7.5 Pernas superiores
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7.6 Rodízios das pernas
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7.7 Ajuste do apoio de braço
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7.8 Sela
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7.9 Almofadas laterais

7.10 Almofada em rampa
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7.11 Apoio de cabeça
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7.12 Bandeja e almofada da bandeja

MAX

CLICK

Tamanho 1

5kg 5kg 8kg 8kg

Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 4

Carga max
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7.13 Mesa
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8.0 Informação sobre limpeza e   
    cuidados
Limpe com água morna e sabão e, de seguida, enxague com água limpa.  Não use detergentes 
fortes, produtos abrasivos, solventes orgânicos ou líquidos de limpeza a seco.  A sujidade 
fortemente incrustada pode ser removida esfregando com uma escova macia.

Quando for necessária uma desinfeção, use toalhitas desinfetantes suaves ou uma mistura de 
solução desinfetante (1 parte de lixívia para 10 partes de água) de marcas como: GERMWARFARE 
® e Choroclean®.

A maioria das manchas, por ex. alimentos e bebidas ou urina não são absorvidas pelo vinil 
e podem ser limpas sem danos permanentes, mas as substâncias difíceis, como a tinta de 
esferográfica, devem ser limpas imediatamente para evitar manchas permanentes.

Verifique todos os componentes de madeira regularmente para garantir que não estão 
rachados ou lascados.

9.0 Inspeção diária e       
   manutenção do produto 
Recomendamos que sejam realizadas verificações visuais diárias do equipamento para garantir 
que o produto está seguro para uso. As verificações diárias recomendadas são detalhadas 
abaixo.

1. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajuste estão bem colocados e bem 
fixos.

2. Verificar todos os sinais de desgaste e danos dos estofos.
3. Verifique se todos os rodízios se movimentam livremente e estão bloqueados em 

segurança.
4. Verifique todas as tiras de velcro e escove qualquer cotão para garantir que agarram 

firmemente os componentes quando usadas.

Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma estiver 
danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de 
serviço ao cliente ou com o revendedor local, o mais rápido possível.

No Reino Unido e ROI, contacte o Centro de Assistência Leckey através do número 0800  
318265  ou  ROI  1800 626020  onde a nossa equipa de atendimento ao cliente se encontra 
disponível para atender a todas as suas necessidades de assistência.

Todos os pedidos de serviço internacionais devem ser direcionados ao distribuidor autorizado 
da Leckey, que terá todo o prazer em ajudar. Para mais informações sobre os distribuidores 
Leckey, visite o nosso site em www.leckey.com
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10.0 Reeditar produtos da     
     Leckey
Antes de reeditar um produto, recomendamos que o terapeuta que prescreveu o produto 
realize uma verificação de compatibilidade do equipamento para o novo utilizador e assegure 
que o produto que está a ser reeditado não contém modificações ou acessórios especiais.

Deve ser realizada uma inspeção detalhada no produto antes da reedição.
Secção 9.

Certifique-se de que o produto foi limpo corretamente de acordo com a Secção 8 deste 
manual.

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. É possível 
descarregar uma cópia no nosso website em www.leckey.com.

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções realizadas 
durante a reedição do produto.

Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma estiver 
danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de 
serviço ao cliente ou com o revendedor local, o mais rápido possível.



Assento Pal Manual do Utilizador      p.19 

Códigos de produto - Assentos

11.0 Informação Técnica

Verde Azul
Tamanho 1 135-1600-01 135-1600-03
Tamanho 2 135-2600-01 135-2600-03
Tamanho 3 135-3600-01 135-3600-03
Tamanho 4 135-4600-01 135-4600-03

Product Codes  - Leg Options
Oscilador / Estabilizador Rodízios das pernas Assento superior

Tamanho 1 135-1604 135-1610 135-1630
Tamanho 2 135-2604 135-2610 -
Tamanho 3 135-3604 135-3610 -
Tamanho 4 135-4604 135-4610 -

Códigos de produto  - Opções de pernas
Verde Azul

Almofadas 
laterais 25 mm

Tamanho 1 135-1635-01 135-1635-03
Tamanho 2 135-2635-01 135-2635-03
Tamanho 3 e 4 135-3635-01 135-3635-03

Almofadas 
laterais 50mm

Tamanho 1 135-1654-01 135-1654-03
Tamanho 2 135-2654-01 135-2654-03
Tamanho 3 e 4 135-3654-01 135-3654-03

Almofada em 
rampa

Tamanho 1 135-1651-01 135-1651-03
Tamanho 2 135-2651-01 135-2651-03
Tamanho 3 135-3651-01 135-3651-03
Tamanho 4 135-4651-01 135-4651-03

Sela Tamanho 1 135-1602-01 135-1602-03
Tamanho 2, 3 e 4 135-3602-01 135-3602-03

Mesa 2 pessoas Tamanho 1 135-1700-01 135-1700-03
Tamanho 2 135-2700-01 135-2700-03
Tamanho 3 135-3700-01 135-3700-03

Mesa 4 pessoas Tamanho 1 135-1701-01 135-1701-03
Tamanho 2 135-2701-01 135-2701-03
Tamanho 3 e 4 135-3701-01 135-3701-03

Bandeja Almofada para bandeja Apoio de cabeça
Tamanho 1 135-1620 135-1656 135-1603
Tamanho 2 135-2620 135-2656 135-2603
Tamanho 3 135-3620 135-3656 135-3603
Tamanho 4 135-4620 135-4656 135-4603

Códigos de produto  - Opções de pernas
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