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Naučite se prilagoditi vaš Tripp Trapp ® stol
Kako sedeti za mizo s Tripp Trapp ® stolom
Družite se z bližnjimi za vašo mizo
Poiščite primerne dodatke podjetja Stokke® za Tripp Trapp® stol
Varna uporaba Tripp Trapp ® stola

Tripp Trapp ® – Stol, ki raste z otrokom.™
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Uvod
Ta kratka predstavitev vključuje varnostne podatke, s pomočjo katerih lahko vi in vaš otrok uživate
v rabi Tripp Trapp ® stola, vse od časa, ko je vaš otrok še dojenček, pa do odraslosti.
Tripp Trapp ® stol je veliko več kot običajni stolček – je inovativen prilagodljiv koncept, ki prinaša
udobje, varnost in ergonomsko pravilnost.

Naučite se prilagoditi vaš Tripp Trapp® stol

Prevodi slik:
90° knee angle = kot 90° v kolenih
2/3 fingers of space = za 2 do 3 prste prostora
Za udobje vašega otroka in doseganje najboljše cirkulacije preprosto prilagodite globino sedeža (1)
vašega stola, tako da le-ta dopušča dva do tri prste prostora med zadnjim delom otrokovega kolena in
prednjim delom sedeža. Če želite nastaviti podstavek za noge, ga prilagodite tako, da so otrokova
kolena med sedenjem pod kotom 90 stopinj (2).
Ker podstavek za noge deluje kot podlaga (2), omogoča otroku uravnoteženo in udobno prenašanje teže.
Na vsaki razvojni stopnji je treba upoštevati tri ključne vidike otrokove rasti: njegov hrbet ter zgornji in
spodnji del njegovih nog. Ob pravilni prilagoditvi bodo vsi ti deli v celoti podprti. Za optimalno
ergonomijo dvojno ukrivljeno naslonjalo sedeža (3) omogoča otroku, da sedi v naravnem, popolnoma
podprtem položaju, ne da bi obremenjeval svojo hrbtenico, ki se še razvija.
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Kako sedeti za mizo z vašim Tripp Trapp® stolom

Prevodi slik:
TABLE HEIGHT = VIŠINA MIZE
90° ELBOW ANGLE = 90° kot v komolcu
Višino sedeža prilagodite na raven, ki omogoča udobno doseganje običajno visoke mize (4).
Nekje med 72 in 76 cm, oziroma 28,35 do 29,9 palcev za 90-stopinjski kot v komolcu (5).

Družite se z bližnjimi za vašo mizo

Stol Tripp Trapp omogoča otroku sedenje za vašo mizo. To omogoča, da se med obroki razvijajo pomembne
družbene vezi in veščine. Zaradi varnosti vašega otroka vedno ostanite na razdalji, znotraj katere je otrok vedno na
dosegu roke, pri čemer naj nikoli ne bo puščen brez nadzora.
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Poiščite primerne dodatke podjetja Stokke ® za
Tripp Trapp® stol

Ne pozabite, da je za doseganje varnosti vašega otroka primerno uporabljati zgolj dodatke
podjetja Stokke® za Tripp Trapp® stol. Dodatki, ki jih ne proizvaja podjetje Stokke®, niso
bili preizkušeni in varnostno potrjeni.
Tripp Trapp® Set za novorojenčke (Newborn Set) se lahko uporablja od časa otrokovega
rojstva do časa, ko je vaš otrok star približno 6 mesecev in je običajno že pripravljen sedeti brez
pomoči.
Ko lahko vaš otrok pokončno sedi na tleh brez vaše pomoči, lahko začnete uporabljati
Tripp Trapp ® stol skupaj z izdelkom Baby Set.
Za dodatno varnost smo razvili izdelek Stokke® pas Harness, ki je namenjen uporabi z
izdelkom Baby Set ter Tripp Trapp® stolom. Naš pas premore pet prilagodljivih mest. To
ponuja vašemu otroku udobje in varnost ter mu hkrati omogoča, da lahko še vedno uživa
popolno svobodo gibanja. Ker vaš dojenček nenehno raste, ne smete pozabiti, da je treba
izdelek Stokke® pas temu primerno redno prilagajati.
Najpomembnejše: nikoli ne pustite vašega otroka brez nadzora!

Varna uporaba Tripp Trapp® stola
Vključena podaljšana vodila enostavno pritrdite na dno visokega stola in se jih poslužite ob vsaki
uporabi izdelka Tripp Trapp® Set za novorojenčke oziroma Baby Set.
Tripp Trapp ® stol pri uporabi vedno postavite na stabilno, ravno površino, ki ne preprečuje možnosti,
da stol povlečemo nazaj. Podaljšana vodila olajšajo drsenje, kadar stol vlečemo nazaj, in ne vplivajo
na možnost prevrnitve.
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Preproge, tepihi ali neenakomerna tla niso primerne površine za varno uporabo Tripp Trapp ® stola za
mizo, saj nam te površine lahko preprečijo, da stol povlečemo nazaj.
Tripp Trapp ® stol ni zasnovan kot pručka ali za uporabo s podpornim sedežem. Stola nikoli ne
smete uporabljati z dodatki, ki jih ne proizvaja podjetje Stokke, saj bi to lahko vplivalo na
varnost in stabilnost stola.
Ne pozabite, da je iz varnostnih razlogov treba ostati na razdalji, znotraj katere je otrok
vedno na dosegu roke, pri čemer naj otrok nikoli ne bo puščen brez nadzora.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da si ogledate Navodila za uporabo
Pred sestavljanjem in uporabo Tripp Trapp® stola vas prav tako prosimo, da si preberete Navodila za
uporabo.
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