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Lär dig mer om Tripp Trapp®-stolen
från Stokke®
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Introduktion
Lär dig justera din Tripp Trapp®-stol
Så sitter barnet bra vid bordet i Tripp Trapp®-stolen
Främjar familjeanknytning vid bordet
Hitta rätt Stokke®-tillbehör till din Tripp Trapp®-stol

• Säker användning av din Tripp Trapp®-stol

Tripp Trapp® - Stolen som växer med barnet.™
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Introduktion
Den här korta presentationen inkluderar säkerhetspåminnelser som hjälper dig och ditt
barn att ha glädje av Tripp Trapp®-stolen från spädbarnstiden till vuxen ålder.
Tripp Trapp®-stolen är mycket mer än bara en vanlig barnstol – den är ett innovativt
anpassningsbart koncept som erbjuder komfort, säkerhet och korrekt ergonomi.

Lär dig anpassa din Tripp Trapp®-stol

För att barnet ska sitta bekvämt och för att säkerställa bästa möjliga cirkulation, justera
bara stolens sittdjup (1) så att två till tre fingrar ryms mellan barnets knäveck och framkanten
av sitsen. För att ställa in fotstödet, justerar du det så att barnets knä, när det sitter, hamnar
i 90 graders vinkel (2).
Eftersom fotstödet fungerar som ett golv (2), är det detta som gör det möjligt för barnet att
balansera och bekvämt skifta kroppstyngden från ena sidan till andra. I alla utvecklingsstadier
finns det tre extra viktiga punkter hos den växande kroppen att ta hänsyn till: barnets rygg,
lår och underben. När stolen är korrekt justerad får alla dessa kroppsdelar fullständigt stöd.
För optimal ergonomi bidrar det dubbla välvda ryggstödet (3) till att ditt barn kan sitta i en
naturlig ställning med fullständigt stöd, utan att den växande ryggraden belastas.
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Så sitter barnet bra vid bordet i Tripp Trapp®-stolen

Justera till en sitthöjd som gör att saker på bordet är bekvämt nåbara vid en normal
bordshöjd (4). Runt 72–76 cm med armbågsvinkel på 90 grader (5).

Främjar familjeanknytning vid bordet

Med Tripp Trapp®-stolen kan barnet sitta med vid bordet. Detta möjliggör den viktiga anknytningsprocessen och sociala utveckling som äger rum under familjemåltiderna. För barnets säkerhet bör
föräldrar alltid befinna sig inom räckhåll från barnet när det sitter vid bordet, och aldrig lämna
barnet utan uppsikt.
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Hitta rätt Stokke®-tillbehör till din Tripp Trapp®-stol

För barnets säkerhet, kom ihåg att endast använda Stokke®-tillbehör tillsammans med
din Tripp Trapp®-stol. Tillbehör som inte är tillverkade av Stokke® har inte blivit testade
och säkerhetsgodkända.
Tripp Trapp®-setet för nyföddkan användas från nyfödd till dess att barnet är runt
6 månader, då barnet som regel börjar kunna sitta själv utan stöd.
När ditt barn kan sitta själv på golvet utan stöd, kan du börja använda Tripp Trapp®stolen med babysetet.
För extra säkerhet har vi utvecklat Stokke®-selen för användning tillsammans med
babysetet när barnet sitter på Tripp Trapp®-stolen. Vår justerbara sele är omsorgsfullt
designad i fempunktsutförande. Detta innebär att barnet kan sitta både skönt och säkert
utan att dess rörelsefrihet begränsas. Kom ihåg att ditt barn hela tiden växer vilket gör
att du regelbundet måste justera storleken på Stokke®-selen .
Viktigast av allt: Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

Säker användning av din Tripp Trapp®-stol
De medföljande medförlängarna är enkla att montera på underdelen av stolen och måste
alltid användas vid användning av Tripp Trapp®-setet för nyfödd eller babysetet.
Vid användning av Tripp Trapp®-stolen, ställ den alltid på en stadig, jämn yta som inte hindrar
stolen från att glida bakåt. Medförlängarna gör det lättare för att stolen att glida snarare än tippa.
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Mattor eller ojämna golvytor är inte lämpliga ytor för säker användning av Tripp Trapp®stolen vid bordet, eftersom dessa ytor kan hindra stolen från att glida bakåt.
Tripp Trapp®-stolen är inte utformad för användning som stegpall eller med en stolsförhöjare.
Stolen får aldrig användas med tillbehör som inte har tillverkats av Stokke – dessa kan påverka
stolens säkerhet och stabilitet.
Av säkerhetsskäl – kom ihåg att alltid befinna dig inom räckhåll från ditt barn och lämna det
aldrig utan uppsikt.

För mer information, se bruksanvisningen
Läs bruksanvisningen före montering och användning av Tripp Trapp®-stolen.
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