
 

 Lastetorni kokkupanemise ja kasutamise 
juhend 



                 Säilita käesolev juhend edasiseks kasutuseks  

OLULINE TEAVE: 

Enne lastetorni (edaspidi nimetatud ka: toode) kokkupanemist ja kasutusse võtmist loe palun 
tähelepanelikult läbi käesolev juhend. Küsimuste korral võta täiendavate juhiste saamiseks 
ühendust tootjaga OÜ Ning: https://www.nipsti.com/kontakt; nipstikids@gmail.com; face-
book: https://www.facebook.com/nipstikids/.  

Palun järgi käesolevas juhendis toodud toote kokkupanemise, kasutamise, hoolduse ja 
utiliseerimisega seotud juhiseid ja hoiatusi - vastavate juhiste ja hoiatuste eiramine võib 
põhjustada toote kasutamisel lapsele tervisekahjustusi.  

 LASTETORNI KOKKUPANEMINE 

Detailid: 

Pakendis sisalduvad järgmised vineerist tootedetailid: 

Pilt 1 

Pakendis on lisaks kaasas 16 kruvi, 12 puittüüblit, 2 käepidemega kruvi ja kuuskant võti. 
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Kokkupandud lastetorn: 
  
Pilt 2 (torn-asendis)    Pilt 3 (laud-asendis) 

! Soovitame toote kokkupanemist teha kas vaibal või asetades põrandale katte, et vältida tootede-
tailide kriimustumist. 

Toote kokkupanemine peab toimuma üksnes täiskasvanu poolt. Pakend sisaldab väikeseid osi (kru-
vid, puittüüblid). Ära MITTE KUNAGI jäta kruve ja puittüübleid laste käeulatusse, väikesed osad 
võivad sattuda lapsele kurku. 

1. Jaga pakendis olevad detailid kahte ossa: ülemise elemendi jaoks ja alumise elemendi jaoks nii, 
nagu pildil 1: 

 - ülemise osa detailid: 1A, 5, 6 ja 7 (2 tk); 
 - alumise osa detailid: 1, 2, 3 ja 4 (2 tk). 

! Jälgi, et detailid 1 ja 1A oleksid jaotatud õigesti. Detailil 1A on servas kolm ava, aga detailil 1 on 
kaks ava. 
  
2. Aseta kõik puitüüblid (12 tk) küljedetailide (4 ja 7) mitteläbivatesse avadesse. 

3. Ühenda detailid 1, 2 ja 3 detaili 4 puittüüblitega: 



Pilt 4 
! Meie uuel lastetorni detailidel on kummalgi pinnal kasutatud 
erinevat laminaati. Ikka selleks, et pakkuda väikestele kasuta-
jatele veelgi rohkem turvalisust. Struktuurne pind on vähem 
libe, seda eriti, siis kui jalgealune läheb märjaks. Kokkupane-
misel jälgi, et struktuurne pind jääks üles poole detailil 2 (see 
on aste ja iste) ning alla poole detailil 3. Samuti soovitame 
paigutada detaili 1 struktuurne pind sisse poole, siis jäävad 
kõik siledad pinnad välja poole. 



4. Ühenda teine detail 4 detailidega 1, 2 ja 3: 
 

Pilt 5 
! Kruvide kinnitamisel detailide külge tuleb kruve keerata ette-
vaatlikult ja jälgida, et keeramisel ei kahjustaks laminaati.  


5. Kinnita kruvid (2 tk kummalegi poole). ! Ära kinnita kruve detailile 3: 













6. Ühenda detailid 1A, 5 ja 6 detaili 7 puittüüblitega: 

Pilt 7 

! Kui Teil on versioon, millel on detailidel kasutatud erinevat 
laminaati, siis paigaldage struktuursed pinnad sisse poole 
(tumedad pinnad pildil 7)


XX

X
X

XX

Pilt 6



7. Ühenda teine detail 7: 

Pilt 8 

8. Kinnita kruvid (4 tk kummalegi poole): 



Pilt 9 

9. Ühenda omavahel kaks eelnevalt kokku pandud elementi ja kinnita ülejäänud kruvid detailile 3: 

Pilt 10 

10. Kinnita käepidemega kruvid, vt pildid 2 ja 3. 

VALMIS! 



LASTETORNI KASUTAMINE 

Toote üldised kasutustingimused 

Lastetorn on mõeldud kasutamiseks kahel otstarbel:  
a) torn-asendis kasutamiseks köögi tasapinna, kraanikausi, töölaua vm kõrgema pinna juures, kuhu 

laps muidu iseseisvalt ei ulatu; 
b) laud-asendis kasutamiseks laste laua ja pingina.  

Ära kasuta lastetorni muuks otstarbeks, kuna see võib olla ohtlik ja tekitada lapsele vigastusi.  

Lastetorn on lapsele kasutamiseks sobilik, kui laps suudab seista püsti, ilma seljatoeta istuda ja 
lastetornile iseseisvalt peale ja sealt maha ronida. Lastetorn on jäänud lapsele liiga väikseks, kui see 
on torn-asendis lapsele ebamugav kasutada. Ligikaudne soovitatav lapse vanus toote kasutamisel on 
1,5 kuni 5 aastat.  

Üldised hoiatused 

Ära kasuta toodet, kui selle mistahes osad (nt kruvid, puittüüblid) on lahti, puudu või katki. Kon-
trolli pärast toote kokkupanemist ja toote kasutuse ajal perioodiliselt (vähemalt korra nädalas) hoo-
likalt,  et kõik kinnitused (nt kruvid, puittüüblid) on tugevalt kinni keeratud ning et toote mistahes 
osa ei oleks lahti, puudu või katki.  

Ära valmista tootedetaile ise, kui need purunevad. Varudetailide vajaduse korral pöördu tootja OÜ 
Ning poole: koduleht https://www.nipsti.com/kontakt; e-kiri nipstikids@gmail.com; facebook 
https://www.facebook.com/nipstikids/.  

Kasutamisega seotud juhised ja hoiatused 

Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. 

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel kasutada lastetorni enne, kui toode on täielikult kokku pandud 
ning toode on paigutatud tasasele põrandapinnale. Jälgi ALATI, et lastetorn paigutuks tasasele 
põrandapinnale stabiilselt (nt et midagi ei ole lastetorni jala all jäänud, mis võiks tingida kõikumise 
jms). 

Enne lapse lubamist lastetornile, veendu ALATI, et see on kindlalt fikseeritud torn-asendis või laud-
asendis, st jälgi, et toote külgedel olevad käepidemega kruvid on tugevalt kinni keeratud. Vastasel 
juhul võib lastetorn avaneda ning laps sellelt maha kukkuda või laud-asendis toodet liigutades või-
vad jääda lapse sõrmed servade vahele. Esimesel kasutuskorral tuleks täiskasvanul näidata lapsele, 
kuidas lastetorni kasutada. 

Lastetorn on torn-asendis mõeldud kasutamiseks järgmiselt: aseta lastetorn kõrgema tasapinna äärde 
(köögi töötasapind, töölaud, kraanikauss) nii et tagumine külg, millel ei ole ronimise astet, asetub 
tasapinna vastu. Lastetorni kasutamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all. Lapsele tuleks 
selgitada, et lastetorni kasutamine ilma täiskasvanu järelevalveta või muul viisil, kui otstarve, 
milleks see on ette nähtud, ei ole lubatud.  

https://www.nipsti.com/kontakt
mailto:nipstikids@gmail.com
https://www.facebook.com/nipstikids/


Ära MITTE KUNAGI kasuta lastetorni torn-asendis keset tuba. Lastetorn on torn-asendis stabiilne 
külgsuunades ja esikülje (tornile ronimise külg) suunas, kuid stabiilsus on väiksem tagakülje suu-
nas. Kui laps on suurem, võib ta lastetorni tagakülje suunas ümber kallutada ja sellelt maha kukku-
da. 

Lastetorn on laud-asendis mõeldud kasutamiseks laste laua ja pingina tasasel põrandapinnal.  

Ära MITTE KUNAGI kasuta toodet välitingimustes. Toode on mõeldud kasutamiseks üksnes 
siseruumides.  

Ära MITTE KUNAGI aseta toodet koos lapsega kallakuga pinnale või trepi peale. Toode tuleb ase-
tada tasasele põrandapinnale.  

Ära MITTE KUNAGI jäta last toote kasutamisel järelevalveta. Toote kasutamisel jälgi, et laps oleks 
täiskasvanu käeulatuses.  

Ära MITTE KUNAGI jäta kasutuses mitteolevat toodet lapse kasutusulatusse trepi, astangu vms 
kallaku peale või lähedale. 

Ära MITTE KUNAGI jäta toodet selle mittekasutamisel torn-asendisse, kuna selliselt võib laps 
minna sellele ronima ning sealt kukkuda ja ennast vigastada. Mittekasutamisel pane toode ALATI 
laud-asendisse. Selles asendis on ohud oluliselt väiksemad. Sellele vaatamata tuleb jälgida, et laps 
ise ei keeraks lahti asendit fikseerivaid käepidemega kruve. Kui käepidemega kruvid on lahti saab 
laps iseseisvalt hakata toote asendit muutma - selline olukord on väga ohtlik. Isegi juhul, kui laps ei 
hakka toote asendit ise muutma, võivad lapsel sellisel juhul jääda näpud liikuvate tooteelementide 
servade vahele. 

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel muuta lastetorni torn-asendist laud-asendisse ja vastupidi. Laste-
torni asendi muutmine torn-asendist laud-asendisse ja vastupidi peab toimuma alati täiskasvanu 
poolt.  

Hoiusta toodet üksnes sisetingimustes. 

Ära MITTE KUNAGI aseta toodet ohtlike esemete või seadmete (nt ahi, pliit, kamin) lähedusse.  

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel ronida lastetorni peale, kui see on märg. Jälgi ka lastetorni lapse 
poolt kasutamise ajal, et sinna sattunud vedelik saaks koheselt ära kuivatatud. Lastetornil olev vede-
lik võib põhjustada lapse libastumist ja kukkumist. 

Laps peaks lastetornil torn-asendis olema paljajalu või jalanõudega, millel on mittelibisevad tallad. 
Lastetornile ronimine sokkides, sukapükstes vms võib tuua kaasa lapse libastumise ja kukkumise. 

Jälgi, et lapsel ei oleks lastetorni kasutamisel torn-asendis seljas või ümber väga avarad või lahtised 
ja võimalikku ohtu tekitavad riided, nagu näiteks sall, rätik vms, mis võib lastetorni detailide taha 
kinni jääda ja põhjustada lapsele vigastusi.  



Ära MITTE KUNAGI pane lastetorni külge esemeid, mis võivad põhjustada lapsele poomisohu, 
sealhulgas, kuid mitte ainult nöörid, paelad, vööd, ketid, rihmad, sh nt koerarihmad, ega raskeid es-
emeid, mis võivad põhjustada lastetorni ebastabiilsuse ja ümberkukkumise.  

Lastetorni asendi muutmine 

Lastetorni muutmine laud-asendisse ja torn-asendisse käib lihtsalt: keera lahti käepidemega kruvid, 
murra lastetorn keskmisest liigendist soovitud asendisse ning fikseeri soovitud asend mõlemal 
poolel käepidemega kruvidega. 

Hooldusega seotud hoiatused ja juhised 

Täiskasvanu peaks perioodiliselt (vähemalt kord nädalas) või mistahes ajal, kui toode hakkab 
kõikuma või logisema, kontrollima kõiki toote kruvisid ja kinnitusi. Lahtised kruvid ja kinnitused 
tuleb koheselt kinni keerata.  Kui toode on seejärel endiselt kõikuv või logisev, siis ära toodet kasu-
ta ja pöördu tootja OÜ Ning poole: koduleht https://www.nipsti.com/kontakt; e-kiri 
nipstikids@gmail.com; facebook https://www.facebook.com/nipstikids/. 

Toote puhastamiseks kasuta niisket pehmet lappi, vajadusel õrna mitteabrasiivset puhastusvahendit. 
Ära kasuta puhastamiseks karedapinnalist svammi või lappi, see võib toote pinda püsivalt kahjusta-
da. Puhasta toode pärast iga kasutuskorda tootele sattunud mustusest ja vedelikust. 

Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks 

Kasutuskõlbmatuks muutunud toode (nt toode on purunenud, tootel on suured niiskuskahjustused ja 
seda ei saa parandada) utiliseeri vastavalt kehtivatele jäätmekäitlusnõuele.  

Toote pakend utiliseeri vastavalt kehtivatele jäätmekäitlusnõuele. Toote pakendi säilitamise korral 
hoiusta see lastele kättesaamatus kohas. Pakend ei ole mõeldud lastele mängimiseks ega muul viisil 
kasutamiseks. 

Täname, et ostsite NIPSTI! lastetorni ja soovime teile meeldivat kasutamist. Oleme 
kindlad, et NIPSTI! lastetorn pakub rõõmsaid hetki kogu perele.  

Huvitavaid koostegemisi soovides, 

NIPSTI! 
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