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Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter,
säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sitthörnan Charlotte. Genom att läsa
igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Charlotte.
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Allmän information

Charlotte är en sitthörna för barn och ungdomar. Sitthörnan Charlotte finns 
i tre storlekar. Sitthörnan kan vara placerad på golvet eller monterad på en 
gåstege då sitthörnan skall användas.
Det är viktigt att kontrollera alla skruvar innan ett barn ska sitta i stolen. 
Barnet ska kunna sitta säkert i stolen med hjälp av höftbältet, abduktions-
klossen och bröstbältet. 

För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande 
instruktioner och anvisningar noga. Om du har frågor eller undrar över något 
är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du 
längst ner på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sitthörnan Charlotte.

Användningsområde

Charlotte skall användas som hörnstol placerad på golvet för barn som har 
svårt att klara av att sitta på egen hand. Med hjälp av Charlotte kan barnet 
sitta själv och bli delaktig i lekar och samlingar som sker i barngrupper.
Sitthörnan Charlotte skall användas och förvaras inomhus.

Sitthörnan Charlotte får endast användas under övervakande 
av en vuxen person.
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Produktansvar och säkerhet

Paddan är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sitthörnan Charlotte 
uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget Smirthwaite Ltd  
försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att sitthörnan Charlotte är 
CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan 
tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar 
att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken 
följer producentens rekommendationer.
Charlotte har 2 års garanti. Garanti gäller då Charlotte förvaras inomhus samt att 
underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Charlotte skall endast utföras av behörig personal i 
samråd med representant från företaget MAYDAY AID AB.
Sitthörnan Charlotte får inte användas att sitta i om något på stolen är trasigt, om 
delarna inte sitter stabilt fast eller om tyget är sönder. Kontakta arbetsterapeut, 
fysioterapeut (sjukgymnast) eller Hjälpmedelscentral.
Reservdelar och tillbehör kan beställas  och kompletteras med i efterhand. 
Vid montering och justering behövs insexnycklar. Var noga med att alltid dra åt 
insexskruvarna efter justering. Kontrollera att bältena sitter fast ordentligt och är 
rätt åtdragna.

Lämna aldrig ett barn som sitter i Charlotte ensam!
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Charlotte - Introduktion

Charlotte finns i storlekarna 1, 2 och 3, där storlek 1 är den minsta storleken.
Charlotte är tillverkad för att hjälpa barn, som behöver stöd för att kunna sitta på 
egen hand.  Paddan Charlotte endast användas inomhus på plant, rent golv eller på 
matta.  På bilden nedan visas Charlotte i standardutförande dvs utan tillbehör.

1. Golvplatta

2. Sido /Bålstöd

3. Nackstöd

4. Abduktionskloss

5. Höftbälte

6. Ryggstöd

7. Bakre stödben

8.  Justering för sittbredd

9. Justering för sidostöd
1

2

3

4

5

6

Charlotte är en golvsits av hög kvalitet. Charlotte är tillverkad av en träram som 
polstrats med ett tåligt tyg som kan torkas av med fuktig trasa med milt rengörings-
medel eller desinfektionsmedel.

7

89
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Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder sitthörnan Charlotte.
Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten.
Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. 
Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. 
Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte 
beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera 
alla personer som finns runt barnet, som använder sig av hjälpmedlet och dem olika 
tillbehören, om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i 
bruksanvisningen, se sidan 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Charlotte får endast användas på plan, slät golvyta inomhus. 
Följ rekommendationerna för ålder och vikt. Placeras inte sitthörnan Charlotte på 
ett bord eller liknande, hörnstolen kan falla och barnet kan komma att skadas.

Placera aldrig ett för stort barn i en för liten hörnstol, ej heller i en extremt 
framåtlutad eller bakåtlutad position - tipprisk!

Bild 1
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Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande 
delar vid leverans:

• Bottenplatta med nedre hörndel
• Bakre höjdstag med övre hörndelen  
 monterad.
• Höftbälte
• Bröstbälte
• Abduktionskloss
• Tillbehör enligt beställning
• Bruksanvisning

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som 
skyddat sitthörnan under transport. Tänk 
på att plastpåsar och liknande kan vara 
livsfarligt för små barn att leka med – 
kvävningsrisk!

Inställningsmöjligheter

Innan barnet kan sitta i hörnstolen 
Charlotte bör man justera vissa 
inställningar så att stolen blir anpassad 
efter barnets kropp och förmåga.

Bild 2

Bild 3
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Inställning av abduktionskloss

Dra upp blixtlåset som sitter på abdutions-
klossens ovansida, se sidan 7 bild 3. 

För tyget åt sidan. Använd helst en in-
sexnyckel med långt skaft. Lossa skruven 
försiktigt så att abduktionsklossen kan 
skjutas fram eller bakåt i skåran. Prova 
fram avståndet som barnet behöver för att 
kunna sitta bekvämt och stadigt. Se bild 4.

Kontrollera att skruven dras åt efter den 
önskade inställningen är gjord. Dra ihop 
dragkedjan på ovansidan av abduktios-
klossen.

Bild 4

Bild 5
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Ryggstödets funktioner

På hörnstolens baksida finns ett trästag 
med två skåror som justerar höjden av det 
övre ryggstödet.

Genom att lossa på skruvarna på både 
höger och vänster sida om ryggstödet och 
skjuta det övre ryggstödet uppåt kan man 
förlänga ryggstödet.

Behöver barnet inte så mycket stöd för 
övre bålen, kan man helt montera av den 
övre ryggdelen.

Bild 6

Bild 7
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Höftbältet

Höftbältet fram knäpps ihop med ett fix-
lockslås. Tryck med tumme och pek-finger 
samtidigt på var sida om spännet, dra 
sedan den inre lås delen ut från spännet. 
Se bild 8.

För att justera längden på bältet drar man 
i bältets remmar som finns på utsidan av 
nedre ryggstödet. 

Remmen sätts fast på önskad längd mot 
kardborreplattan på utsidan av nedre 
rygghörnan. Se bild 9.

Bild 8

Bild 9
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Bröstbältet

Bröstbältet har en bred polstrad tygdel 
mitt fram för att göra bältet så bekväm 
som möjligt mot kroppen.

Bröstbältet justeras med hjälp av kard-
borrefästen som är placerade på vardera 
sidan av den övre ryggdelen, se bild 10.

Viktigt!

Lämna aldrig ett barn i Paddan ensam. Ha alltid barnet under uppsikt!

Montering av ryggkil

En del barn kan sitta mer uppsträckt och 
rak i ryggen om dem får ett tryck mot 
ryggraden. Ryggkilen placeras i hörnet av 
stolen. Se bild 11.

Förlänger man ryggdelen genom att 
montera det övre ryggstödet högt upp 
kan man använda två ryggkilar placerade 
över varandra för att täcka hela ryggpar-
tiet.

Bild 10

Bild 11
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Tips!

Om ryggkilen inte stannar kvar i hörnet, 
kan du trycka fast ryggkilen med hjälp av 
ett dubbelhäftat kardborreband.

Ta den mjuka delen mot ryggstödet om du 
senare behöver ta bort ryggkilen, då 
fastnar inte kläder mot kardborrebandet 
som sitter kvar.

Placera gärna kardborrebandet i den nedre 
sitthörnans överkant, se bild 12.

Bild 12

Bild 13 
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Underhåll och skötsel

Sitthörnan Charlotte ska endast användas på plant, slätt och hårt underlag. 
Charlotte är främst avsedd för användning inomhus, men begränsad utomhus-
användning är tillåten. Var dock uppmärksam på att underlaget måste vara plant, 
torrt och fritt från vatten, smuts och fukt.

Charlotte får inte förvaras utomhus. Rengör och tvätta av sitthörnan Charlotte ofta, 
använd fuktad trasa och milda rengöringsmedel såsom diskmedel eller liknande. 
Sitthörnan Charlotte kan torkas av med desinfektionsmedel, använd ett desinfektions-
medel med tensid alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel.

Bild 14
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Dagligen Varje vecka Varje månad

Bröstbältet X
Höftbältet X
Abduktionskloss X
Justering bredd x höjd X

Checklista

Mått i cm  storlek 1 storlek 2 storlek 3

Ca ålder    6 mån - 2 år 1 år - 6 år 4 år - 10 år

Max brukarvikt 25 kg 35 kg 50 kg

Sittdjup 30 30 35

Max sittbredd 40 40 45

Rygghöjd 41 - 52 52 - 66 55 - 69

Vikt 10kg 12 kg 14 kg

Teknisk data sitthörnan Charlotte



Sitthörnan  Charlotte
Säljs i Sverige genom:
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Producent:

G&S Smirthwaite 
17 Wentworth Road,

Newton Abbot, Devon
TQ 12 6TL UK

Tel +44 (0)1626 835552

info@smirthwaite.co.uk
www.smirthwaite.co.uk


