Instrukce
Odepínání dětí
Pouze dospělí mohou odpojit a děti od WALKODILE ®.
Odepněte nejdříve zelené a žluté klipy z ramen
WALKODILE dříve, než začnete sundávat postroje z dětí.
Klipy mají dvě fáze uvolnění:
- stiskněte a podržte dvě malá tlačítka na horní a
dolní části klipu.
- pak stiskněte obě západky po stranách, aby se uvolnil
klip.
Pokud se chystáte pokračovat pěšky s pomocí
WALKODILE ® po dokončení činnosti dětí , je lepší
jim postroje ponechat na sobě. Děti jsou tak snáze
identifikovatelné a viditelné a šetří to čas, když je
potřebujete znovu připojit je k WALKODILE ®.
Nicméně, doporučujeme odstranit dětem postroje v
případě, pokud jejich činnosti mohou způsobit nebezpečí
uškrcení nebo udušení.
Například: je odstranit v případě, že děti na něco lezou ,
nebo používájí hrací zařízení!

Uchování v batohu
WALKODILE ® je třeba rozdělit na 4 části aby se vešly do
batohu. (přední rukojeť, přední a zadní páteř , ocas)
Díly rozdělte tím, že na jedné straně každého kloubu
stisknete obě žlutá tlačítka směrem ven.
Ramena ponechejte spojena s druhou částí páteře.
Vložte 4 díly do batohu spolu s postroji a těmito pokyny.

Čištění a péče o WALKODILE
Udržujte klouby a klipy bez jakýchkoli nečistot jako písek, štěrk, prach a bláto.
Vysajte je nebo opláchněte pod studenou tekoucí vodou. Nechte uschnout.
V případě potřeby lze čištění plastových povrchů a postrojů provést teplou
vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí a měkkým kartáčkem.
Nechejte uschnout.
Nepoužívejte brusné materiály nebo rozpouštědla!

Návod k použití
Prosím přečtěte si pečlivě tyto pokyny dříve, než použi jete WALKODILE ®.
Správné používání WALKODILE ® zvyšuje bezpečnost děti a dává jejich nadřízeným lepší kontrolu
skupiny. Použití WALKODILE ® neznamená méně dospělého
dohledu na pěší výlety. Dozor dětí musí zajistit přiměřený dohled v souladu s rizikovým
hodnocením výletu a v rámci všeobecných bezpečnostních pravidel.
WALKODILE ® spojí děti dohromady , v párech a zvyšuje jejich bezpečnost při
spolčných aktivitách mimo školu a školních prostor.
Flexibilita WALKODILE ® a jeho rotace středu kloubů znamená, že může být použit kolem rohů a
nahoru a dolů po schodech. Dohled musí vždy věnovat zvláštní péči při chůzi po schodech ať už s
pomocí WALKODILE ® nebo bez něj.
S WALKODILE ® mohou být spojeny buď čtyři nebo šest dětí (viz Montážní návod).
Obsaďte všechny 4 nebo 6 míst při použití WALKODILE ®, tj. nenechávejte žádné spojení
nevyužité.
WALKODILE ® je vhodný pouze pro děti ve věku 3 - 7 let.
Každý WALKODILE ® musí být pod dohledem dospělých, kteří se seznámily a porozuměly těmto
pokynům.
Děti nesmí být ponechány bez dozoru, zatímco jsou připojeny k WALKODILE ®.
I když děti jsou připevněny k WALKODILE ® jsou schopny se naučit, jak se odepnout.
Dohledu musí mít tuto skutečnost na paměti při používání WALKODILE ®
Nepoužívejte WALKODILE ® uvnitř budov.
Nepoužívejte WALKODILE ® na eskalátorech nebo ve výtahu, nebo v jakýchkoli jiných dopravních
prostředcích.
Odpojte děti z WALKODILE ® před použitím výtahů, eskalátorů nebo jiných dopravních prostředků.
Postroje mohou být ponechány na dětech pro snadnější identifikaci a pozdější připojení .
Když WALKODILE ® není požíván (a není umístěn v batohu) rozdělte WALKODILE uprostřed na dvě
půlky, aby se zabránilo skládání a skřípnutí prstů.
(viz uložit do batohu).

Použití WALKODILE z batohu
WALKODILE ® pro šest dětí by měl být již částečně
sestaven, pak uložen částečně smontován spolu s
postroji v batohu. (viz Montážní návod)
Odstraňte čtyři části z batohu a položte je tak, jak
je ukázáno zde.
Hladké (uzavřené) části rukojeti, musí být vzhůru.
Srovnejte klouby následovně:
-přední kloub má 2 piny na každé straně
-střední kloub nemá žádné piny,
- zadní má jeden společný pin.
Zaklapněte každý kloub dohromady kolem jeho
ramene.

Instrukce
Příprava popruhu
a)

Rozepněte černé spony a prodlužte délku popruhu na
maximum

b)

Setřiďte děti do dvojic s přibližně stejnou výškou.
Dejte žlutou a zelenou sponu postroje na každý pár.
Držte postroj za horní ramenní popruh a sponu.
Černé cvok na pásu je umístěn na přední straně dítěte.
Nechte dítě zvednout tu ruku, která je na stejné straně
jako barevná spona.
Nasuňte ramenní popruh přes zdviženou ruku a hlavu.
Ramenní popruh leží úhlopříčně přes hrudník dítěte.
Upevněte pásku černou sponou.
Nastavte délky ramenního popruhu a popruhu v pase
tak, aby těsně přiléhaly – tak, že můžete vsunout prst
mezi postroj a dítě.
Upravte polohu spony na opasku tak, aby spona ležela
centrálně na boku dítěte.

c)

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

Jak děti připnout k WALKODILE
Umístěte WALKODILE ® na zem.
Srovnejte děti vedle WALKODILE ®:
- nejmenší pár na přední straně
- nejvyšší pár na zadní
- ty se zelenou sponou na pravo
- ty se žlutou sponou na levo
Připojte pár dětí najednou!
Začněte u přední části WALKODILE ® s nejnižším párem
dětí. Upevněte zelené a žluté spony k rameni stejné barvy
na každé straně. Poté upevněte pár dětí střední velikosti
ve středu a pak nejvyšší pár dětí na zadní straně WALKODILE ®.

Chůze s jedním dospělým
Dospělá osoba musí nosit reflexní vestu.
Dospělý drží první dítě za ruku na straně bližší
silnici.
Ujistěte se, že každé dítě se drží rukojeti před nimi
po celou dobu, s použitím jejich bližší ruky.

Chůze s dvěmi dospělými
Dospělá osoba musí nosit reflexní vestu.
Druhý dospělý drží poslední dítě za ruku na straně
bližší silnici.
Ujistěte se, že každé dítě se drží rukojeti před nimi
po celou dobu, s použitím jejich bližší ruky.

Části

Obsah 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

Instrukce
Sestavení WALKODILE pro šest dětí

Sestavení WALKODILE pro čtyři děti

a)

Najděte a vynechte zadní část páteře.
(Je to ta s žádným pinem v přední části a jedním pinem v zadní části)

Položte díly na rovnou zem, tak jak je znázorněno zde:
Hladké (uzavřené) části rukojeti, musí být vzhůru.
Srovnejte klouby následovně:
- přední kloub má 2 piny na každé straně
- střední kloub nemá žádné piny,
- zadní má jeden společný pin.

b)

Zasuňte zelené (pravá strana) konce ramen do otvorů v
přední rukojeti a zadní páteři.
Pojistka při zasunutí zaklapne a rameno je tak volně
otočné.

c)

Zasuňte žluté (levá strana) konce ramen do
odpovídajících otvorů v přední rukojeti a zadní páteři.
Pojistka při zasunutí zaklapne a je rameno je tak volně
otočné.

Dále je postup stejný jako u sestavy pro šest dětí.

