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Placering af fodstøe
Højde - Fodstøens højde er korrekt, når barnets fodsåler kan stå fladt på 
fodstøen, mens lårene hviler på sædet.
Dybde - Fodstøens forkant må ALDRIG rage længere frem end stolebenenes
forreste punkt på gulvet.

Vær opmærksom på, at en stor ramme under bordpladen gør det leere for barnet at skubbe l bordet 
med benene og vippe bagover.

SERVICEAFDELINGEN TREPPY
Skulle det ske, at dele af modellen mistes eller beskadiges, må der kun anvendes originale Treppy 
reservedele. For eventuelle reparaoner, udskininger, produktoplysninger, salg af originale reservedele 
og lbehør bedes du kontakte Serviceafdelingen hos Treppy:
Tlf.: 00386 40 99 77 00
e-mail info@treppy.eu Internetside www.treppy.eu

Rengøring og vedligeholdelse
Aør stolen med en ren, fugg klud, og aør overskydende vand med en tør klud. 
Fugt får lakken l at krakelere. Du bør ikke bruge rengøringsmiddel eller 
mikrofiberklude.
Barnestolens farver kan blive bleget, hvis stolen slles i direkte sollys.

Placering af sædet
Højde - Sædet har den korrekte højde, når barnets albuer er på niveau med 
bordpladen.
Dybde - Sædedybden er korrekt, når sædet understøer ¾ af lårene, mens 
barnets ryg hviler mod rygstøen. Af hensyn l barnets komfort er det viggt, at 
sædedybden ikke er for stor. Sørg for, at der er lstrækkelig plads mellem sædets 
fforkant og barnets knæhaser. 
Sædepladen må ikke rage mere end 5 cm længere frem end stolebenene.

DK Dansk

JUSTERING AF SÆDE OG FODSTØTTE
Det er viggt at justere sædets dybde og højde samt fodstøen eer barnets
størrelse. Indsllingerne for sæde og fodstøe skal kontrolleres,
mens barnet vokser – mindst en gang om året!

Brug ikke barnestolen, hvis en eller flere komponenter er defekt eller mangler.

Brug ikke barnestolen som skammel.

Barnet skal ald være under opsyn. Ophold dig inden for rækkevidde af barnet.

Husk at eerspænde samtlige skruer 2-3 uger eer samling af barnestolen. Kontrollér hereer 
regelmæssigt skruernes stramning, f.eks. hver anden måned. Opbevar sekskantnøglen l senere brug.

Det kan indebære en fare at anvende lbehør, som ikke er godkendt af producenten.

Pas på ikke at anbringe produktet i nærheden af varmekilder eller åben ild, som eksempelvis 
gasvarmeovne, elektriske ovne, osv...

Anvend ikke produktet i nærheden af trapper eller trin.

Anbring produktet på en sådan måde, at barnet ikke befinder sig i nærheden af farlige ng, som eks. 
Elektriske ledninger, varmekilder eller åben ild.

Sørg for at produktet anbringes på en horisontal overflade.

Bakken og ekstraudstyret er ikke beregnet l at kunne bære barnets vægt; bakken er ikke beregnet l at 
holde barnet fast i sædet, og den kan ikke erstae brug af sikkerhedsselen.

Brug ikke produktet før barnet er i stand l at sidde opret alene.

Forebyg at barnet falder eller glider ned; anvend ald 5-punkts sikkerhedsselerne.
Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af voksne.

Monteringsarbejdet og justering af produktet må kun foretages af voksne. Brug ikke produktet, hvis 
monteringen ikke er korrekt fuldført og hvis der er tegn på brud eller manglende dele.

PAS PÅ! _VIGTIGT: GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG. Læs disse anvisninger omhyggeligt. 
Du kan udsæ e dit barn for en sikkerhedsrisiko, hvis disse anvisninger ikke følges.

Tak for dit valg af et produkt fra Treppy.

ADVARSEL!

VIGTIGT! GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
LÆS VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN DU SAMLER DIN TREPPY® BARNESTOL.

På de sidste sider af brugervejledningen er der indsat billeder, der viser, hvordan Treppy® barnestolen.
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EN- When the footrest is posioned close to the metal rod, there will be a small gap between the inside of the chair legs and 
the metal rod. This is perfectly normal. Never try to use excessive force to make the metal rod touch the side legs of the chair 
as this can cause damage to the chair.
DE -  Wenn die Fußplae dicht über der Metallquerstange eingesetzt wird, entsteht ein schmaler Spalt an der 
Schraubverbindung zwischen Metallstange und Seitenwange. Das soll so sein. Versuchen Sie nie, die Schraube mit Gewalt 
anzuziehen, um die Metallstange dicht anzuschließen. Die Seitenwange könnte dadurch beschädigt werden.
IT - Quando la pedana poIT - Quando la pedana poggiapiedi viene posizionata vicino alla barra di metallo, si forma un piccolo spazio tra la struura 
interna del seggiolone e la barra stessa. Ciò è perfeamente normale. Non ha quindi senso cercare di avvicinare la barra di 
metallo alla struura interna ed è meglio evitare di esercitare una pressione eccessiva perché si potrebbe danneggiare il 
seggiolone.
FR - Quand le repose-pieds est posionné contre la ge métallique, il existe un pet espace entre la pare intérieure des 
montants de la chaise et la ge métallique. Cet espace est parfaitement normal. N’essayez jamais de forcer pour que la ge 
mmétallique vienne au contact des montants de la chaise. La chaise risquerait d’être endommagée.
FI - Kun jalkatuki asetetaan metallitankoa vasten, tuolin jalkojen sisäpuolen ja metallitangon väliin jää pieni rako.
Tämä on täysin normaalia. Metallitankoa ei saa pakoaa voimalla tuolin jalkoja vasten, koska se voi vahingoiaa tuolia.
SE - När fotstödet sier nära metallstaven blir det e litet mellanrum mellan insidan av stolens ben och metallstaven.
Dea är helt normalt. Försök inte a tvinga metallstaven a vidröra stolens ben, eersom det kan skada stolen.
NL - Als de voetensteun dichtbij de metalen stang geplaatst is, ontstaat een kleine opening tussen de de binnenkant van de 
sstoelpoten en de metalen stang. Dit is volkomen normal. Probeer nooit om met geweld de metalen stang en de stoelpoten 
naar elkaar toe te drukken, omdat dit de stoel kan beschadigen.
DK -  Når fodstøen er placeret tæt på metalstangen, er der et lille mellemrum mellem indersiden af stolebenene og 
metalstangen. Det er helt normalt. Brug ikke overdreven kra for at få metalstangen l at nå stolebenene, da det kan 
beskadige stolen og/eller gøre den ustabil.
ES - Cuando el reposapiés esté puesto cerca de la barra de metal, quedará un pequeño espacio entre la barra y la cara interior 
de las pde las patas de la silla. Esto es absolutamente normal. No intente nunca forzar la barra de metal para que toque las patas 
laterales, ya que con ello podría dañar la silla.
HU - Amikor a lábtartó közel van a fémrúdhoz, kis hézag keletkezik a szék lábának belső oldala, valamint a fémrúd közö. 
Ez a jelenség teljes mértékben normális. Ne próbálja meg erővel egymáshoz húzni a fémrudat és a székláb oldalát, mert ez 
károsíthatja a széket. 
SL -  Kadar je noga stolčka v bližini kovinske palice, je med notranjostjo stolčka in kovinsko palico prostor. To je povsem 
normalno. Ne približujte kovinske palice k nogam stolčka s silo, ker lahko stolček poškodujete.
RU- RU- Если подставка для ног расположена вблизи метал-лического стержня, между внутренней частью ножек стула и 
металлическим стержнем образуется небольшое пространство. Это совершенно нормаль-но. Никогда не 
прикладывайте избыточное усилие, с тем, чтобы металлический стержень соприкасался с ножками стула – это может 
привести к повреждению стула.
JP -  フット・レストが金属棒の近くにある時、椅子の脚の 内側と金属棒の間に多少の隙間が生じますが、これ
は全く正常なことです。金属棒を椅子の脚にぴった り付けようとして無理な力をかけますと椅子が破損
したり不安定になったりすることがありますので、絶 対におやめ下さい。
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