
Uchovávání WALKODILE ® v batohu 

WALKODILE ® je třeba před tím, než bude uložen do batohu, rozdělit  na 4 části –přední rukojeť, 
přední a zadní páteř, ocas. Díly od sebe oddělíte tak, že na jedné straně každého kloubu stisknete 
směrem ven, obě žlutá tlačítka. Ramena ponechejte spojena s druhou  částí páteře. Nakonec 
vložte všechny 4 díly do batohu spolu s reflexními postroji a těmito Instrukcemi. 
 

Pokud není WALKODILE ® používán a není umístěn v batohu rozdělte jej uprostřed na dvě 

poloviny tak, aby se zabránilo  jeho složení a případnému uskřípnutí prstů a uložte na bezpečné 
místo. 

Čištění a péče o WALKODILE ®  
Zabraňte tomu, aby klouby a přezky byly znečištěny nečistotami jako je písek, štěrk, prach a bláto.  
Pokud se tak nějakým nedopatřením stane, vše vysajte nebo opláchněte pod studenou tekoucí 
vodou a nechejte uschnout.  
 
V případě potřeby lze plastové povrchy a postroje umýt teplou vodou s malým množstvím 
prostředku na mytí nádobí a měkkým kartáčkem. Vždy nechejte vše řádně uschnout. 
 
Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla! 
 
V případě uvolnění šroubků na páteři je šetrně dotáhněte šroubovákem odpovídající velikosti. 
 

Obsah balení WALKODILE ® 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Před prvním použitím WALKODILE ® si prosím přečtěte pečlivě tento návod k použití.  
S těmito instrukcemi k použití musí být seznámeny všechny osoby, které budou 
WALKODILE ® používat.  

 

Správným užíváním WALKODILE ® zajistíte dětem, pohybujícím se v silničním provozu, 
větší bezpečnost. WALKODILE ® umožňuje, aby děti šly spořádaně ve skupinkách, což 
usnadňuje  učitelům/rodičům koordinaci celé skupiny. Neznamená to však, že na děti tak 
může dohlížet méně učitelů, vychovatelů, nebo jiných zodpovědných osob. 

 
Jakmile jsou děti připnuty k WALKODILE ® nesmí být ponechány bez dozoru.  
Při chůzi s WALKODILE ® je nutno vždy vzít v úvahu eventuální hrozící nebezpečí a zajistit,  
aby výlet probíhal v souladu s všeobecnými bezpečnostními pravidly.  

 
WALKODILE ® je vhodný pouze pro děti ve věku 3 - 7 let. 
K WALKODILE ® je možno připojit maximálně  6 dětí. Tuto pomůcku lze upravit také tak,  
aby ji mohly využívat  jen 4 děti. (viz.  Návod k sestavení).  
V obou případech se pokuste zajistit, aby byly obsazeny všechny 4 resp. všech 6 míst.   
 
Je nutno mít na paměti, že i přesto, že děti jsou připnuty k WALKODILE ® bezpečnostní 
sponou, tak jsou schopny se časem techniku odepínání  naučit.  

 

Bezpečnostní chodítko WALKODILE ® je velmi pružné a flexibilní a může být použit při 
chůzi po schodech, do zatáčky nebo kolem rohů budov. Vždy je však potřeba, při 
zdolávání takovýchto a podobných překážek, věnovat chůzi zvýšenou pozornost.  

 

Nepoužívejte WALKODILE ®: 

- uvnitř budov  - ve výtahu 

-na eskalátorech  - v dopravních prostředcích 

Pokud je však použití v takovýchto zařízeních nezbytné, vždy děti odpojte z WALKODILE ® 

 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat použití WALKODILE ® na dětském hřišti.  

Na hřišti můžete děti odepnout od WALKODILE ®  a nechat jim na sobě  reflexní postroje, 
protože děti tak budou lépe vidět a snáze je pak ve skupině dětí rozeznáte.   
Pokud by však děti měly na programu aktivity typu houpání se na houpačce, lezení po 
prolezačkách nebo používaly jiné zařízení dětského hřiště, kde by jim hrozilo, že by se 
mohly udusit nebo uškrtit,  je nutno jim před takovouto činnosti reflexní popruhy 
bezpodmínečně sundat.  

Čtyřdílná flexibilní páteř  
Tři páry ramen s držátky pro děti (detail viz. Obsah balení) 
Šest nastavitelných reflexních postrojů pro děti 
Dvě reflexní vesty pro dospělé 
Batoh 
Návod k sestavení 
 
WALKODILE ® je z výroby dodáván již částečně sestaven.  



INSTRUKCE 
Příprava popruhu 

a) Rozepněte černé spony a prodlužte délku popruhu na 
maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Seřaďte si děti s přibližně stejnou výškou do dvojic. 
Jednomu dítěti ve dvojici dejte postroj se žlutou sponou, 
druhému se zelenou.  
Držte postroj za horní ramenní popruh a sponu. 
Černý cvok na pásu by měl směřovat dopředu před dítě.  
Požádejte dítě, aby zvedlo tu ruku, která je na stejné straně 
jako barevná spona.  
Nasuňte mu ramenní popruh přes zdviženou ruku a hlavu. 
Ramenní popruh leží nyní úhlopříčně přes hrudník dítěte. 
Upevněte popruh kolem pasu černou přezkou. 
Nastavte délky ramenního popruhu a popruhu v pase tak,  
aby těsně přiléhaly – tedy tak, že můžete vsunout prst mezi 
postroj a dítě. 
Upravte polohu barevné spony na opasku tak, aby spona ležela 
na boku dítěte. 

 

c) Kontrola barevnosti spon  

 Ujistěte se, že žluté spony jsou na pravém boku dítěte a zelené 
spony na levém boku dítěte. 

 

Jak děti připnout k WALKODILE ® 
Položte WALKODILE ® na zem. 
Seřaďte děti vedle WALKODILE ®: 
- nejmenší dvojice vpředu   
- nejvyšší dvojice vzadu 
- ty se zelenou sponou napravo 
- ty se žlutou sponou nalevo 
Připojte vždy vybranou dvojici dětí najednou! 
Začněte u přední části WALKODILE ® s nejnižší dvojicí dětí.  
Připněte  zelené a žluté spony k rameni stejné barvy na každé 
straně. Poté přicvakněte dvojici dětí střední velikosti doprostřed a 
nakonec nejvyšší dvojici dětí v zadní části WALKODILE ®. 

Dospělá osoba musí mít oblečenu reflexní vestu! 
Dospělý drží první dítě za ruku a jde na té straně, 
která je  blíže k vozovce. Ujistěte se, že každé dítě 
se drží rukojeti, tou rukou, kterou to má k ní 
nejblíže.  

Chůze s jedním dospělým 

Obě dospělé osoby musí mít na sobě reflexní vestu!  
Druhý dospělý drží za ruku poslední dítě ve skupině  
a jde na té straně, která je blíže k vozovce. 
Ujistěte se, že každé dítě se drží rukojeti, tou rukou, 
kterou to má k ní nejblíže.  
 

Chůze se dvěma dospělými 

Odepínání dětí 
Děti mohou od  WALKODILE ® odepnout POUZE DOSPĚLÍ. 
 
Než začnete dětem sundávat reflexní postroje odepněte 
nejprve zelené  a žluté přezky z  ramen WALKODILE  

 

Bezpečnostní přezky fungují následovně: 
- Nejprve stiskněte a podržte dvě malá tlačítka na horní a   
  dolní části přezky. 
- pak stiskněte obě západky  po stranách, aby se přezka uvolnila.  



Jednotlivé části Walkodile 

Množství Popis 

1 Přední páteř 

1 Zadní páteř 

3 Ramena 

1 Přední držadlo 

1 Ocasní část 

3 Popruh zelená spona 

3 Popruh žlutá spona 

2 Reflexní vesta 

1 Návod k použití 

Obsah balení WALKODILE 
Přední páteř 

Zadní páteř 

Přední držadlo  

Popruh - zelená spona 

Popruh - žlutá spona 

Ocasní část 

Rameno 

Rameno 

Rameno 



Návod k sestavení 
Sestavení WALKODILE pro šest dětí 

a) Položte si díly na rovný povrch,  tak jak je znázorněno na 
obrázku: 

  Hladké (uzavřené) části rukojeti, budou směřovat nahoru.  
 

 Srovnejte si klouby následovně:  

 - přední kloub má 2 zelené výstupky na každé straně  

 - střední kloub nemá žádné zelené výstupky ,  

 - zadní má jeden společný zelený výstupek.  

 

 

 

 

 

 

b) Sestavení pravé = zelené strany  
Zasuňte zelené konce ramen do otvorů v přední rukojeti a  
v páteři. Pojistka při zasunutí zaklapne a rameno je tak 
volně otočné. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Sestavení levé = žluté strany 
Zasuňte žluté konce ramen do odpovídajících otvorů v 
přední rukojeti a v páteři. Pojistka při zasunutí zaklapne a 
rameno je tak volně otočné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavení WALKODILE pro čtyři děti 

Najděte a dejte stranou zadní část páteře. 

(Je to část bez zeleného výstupku v přední části a s jedním zeleným 

 výstupkem v zadní části) 

Dále je postup stejný jako u sestavy pro šest dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


