Miks lastetorn Kiki on sinu lapsele parim
NIPSTI! lastetorn Kiki puhul oleme pööranud oluliselt tähelepanu sellele, et torni kasutamine oleks
sinu lapsele võimalikult ohutu ja sulle lapsevanemana võimalikult käepärane. Neist põhimõtetest
lähtudes oleme disaininud lastetorni, mida iseloomustab:

- Libisemisvastane sisepin
Köögis toimetades on tihti mängus vesi ja võib kindel olla, et see satub ka torni astmele, kus laps
seisab. Kui sile pind muutub veega kokkupuutel ohtlikult libedaks, siis Kikil on struktuurse pinnaga
aste, mis märjaks saades libedamaks ei lähe. Seega on sinu lapsel väiksem oht libastuda ja kukkuda.

- Stabiiln
Kiki on suhteliselt raske (11 kg), mis tagab stabiilsuse ning muudab lapse jaoks selle kallutamise
või ümberlükkamise keeruliseks. Samas ei tähenda see, et lapsevanem peaks Kiki liigutamiseks
meeletut jõudu rakendama. Kiki disain võimaldab seda hõlpsasti tõsta. Kui aga tõstmiseks üldse
jaksu ei ole, siis võib Kikit libistada ka mööda põrandat, kasutades selleks torni esiserva “jalgade”
ümarat nurka.

- Puhas välispin
Kiki on nii torn-asendis kui laud-asendis puhas ja lisavidinate vaba. Kikil ei ole väljaulatuvaid
metallist hingesid, klambreid ega kruve, mis võiksid kasutamisel vigastada last, rikkuda
köögimööbilt või kuhu laps või vanem võiks riietega takerduda.

- Lihtsalt puhastata
Köögis toimetades juhtub ikka nii, et osa toorainest lendab kausist või potist mööda ja maandub
põrandal või lastetorni peal. Ja kui väiksed tegusad käekesed on söögitegemise lõpetanud võib
juhtuda, et Kiki ei paista jahukihi alt enam väljagi. Õnneks ei tähenda see, et lapsevanem peaks siis
torni palehigis küürima hakkama. Kiki puhul piisab niiskest lapist ja torn saavutab oma endise
puhta välimuse
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Selleks, et Kiki kasutamine oleks lapse jaoks võimalikult ohutu, tuleb torni kasutamisel
kindlasti järgida meie poolt antud kasutusjuhiseid ja hoiatusi, mis on leitavad nii
tootepakendist kui ka SIIT. Last ei tohi MITTE KUNAGI jätta lastetornile täiskasvanu
järelevalveta, sest väiksed tegutsemishimulised tegelased vajavad täiskasvanu abistavat kätt,
et maailma avastamine oleks ohutu

