
 

 

Brugsanvisning 

Vi er glade for, at du er lige så begejstret for Wobbelen, som vi er. 
Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning, så du og din familie kan nyde Wobbelen meget og længe. 

Wobbelen er lavet af naturmaterialer. Tjek venligst Wobbelens bue, udseende, evt. skader og stabilitet. 

Kontakt os venligst inden for 14 dage, hvis du har kommentarer. 

Alder og vægt 
Den færdige version af standard-Wobbel og filt er designet og CE-certificeret for børn fra 0 måneder og 
ældre, men egner sig også til større børn og voksne på op til 200 kilo. Wobbelen med kork er CE-
certificeret til børn fra 3 år og ældre. Wobbelen er et balanceboard til at stå på. Det er ikke testet og 
certificeret til anden brug, så Wobbel B.V. kan ikke garantere, at den er sikker at bruge på andre måder. 
Den må aldrig stå på siden. 
 
Brug og sikkerhed 
Wobbelen er et meget bevægeligt legetøj, og som altid med den slags legetøj, kræves opsyn af en 
forælder eller anden voksen. Særligt af mindre børn. Lidt retningslinjer for brug af Wobbelen:   
1. Sørg for, at en voksen altid holder opsyn med dit barn under brug af Wobbelen; 
2. Lad barnet vænne sig til Wobbelen lidt ad gangen, og hjælp dem med en hånd eller to. Lav klare 

aftaler om, hvad den kan, og ikke kan, bruges til; 
3. Brug den aldrig med strømper eller bløde sko. Uheld kan undgås ved at bruge den med bare fødder 

eller med sko, som ikke er glatte; 
4. Vær forsigtig med fingre på kanterne. Lær dine børn at holde fingrene væk fra kanten fra starten af; 
5. Sørg for, at der er mindst 2 meter fri plads hele vejen rundt om Wobbelen (inklusiv andre børn). 

Placér Wobbelen på et jævnt underlag;  
6. Wobbelen er designet til indendørsbrug. Den kan bruges udendørs, men bliver da hurtigere slidt. 

Efterlad den aldrig udenfor, da vand og fugt med tiden vil skade træ, maling, filt og kork; 
7. Kork og filt er naturmaterialer og kan klare almindelig slitage. Pas på, at dine børn ikke putter noget 

af materialet i munden. Ubehandlet EKO-filt kan fnugge. Dette påvirker ikke brug af produktet. Man 
kan alternativt fjerne fnuggene med en fnugrulle eller med fingrene; 

8. Hvis der ikke er kork eller filt under Wobbelen, anbefaler vi, at du bruger en måtte eller et tæppe 
under den. Det beskytter Wobbelen, dit gulv og dine ører. Vi anbefaler altid at bruge en måtte eller 
et tæppe under Wobbelen, hvis man har et gulv, der kan blive ridset, også selvom der er kork eller 
filt under Wobbelen. Ubeskyttede dele kan stadig skade dit gulv og/eller Wobbelen. 

9. Wobbelen kan tage skade af brug på hårde og/eller ujævne gulve. Vær særligt opmærksom med 
flisegulve. Kork og filt kan beskytte gulvet, når den bruges med buen åben opad (ᴗ). Hvis der ikke er 
kork eller filt på din Wobbel, anbefaler vi, at du bruger en måtte eller et tæppe under den for at 
beskytte den, dit gulv og dine ører. Med buen åben nedad (ᴖ) beskytter kork og filt ikke, og vi 
anbefaler at bruge en måtte eller et tæppe under den. Siderne på Wobbelen kan blive skadet, hvis 
den flyttes eller trækkes over den slags gulve med buen åben nedad (ᴖ). 

10. Brugere, der får fysioterapeutisk behandling for problemer med bevægeapparatet rådes til at 
kontakte sin behandler for den rette brug af Wobbelen. 
 

  



  

 
Wobbel B.V. kan ikke holdes ansvarlig for fysisk eller økonomisk skade forårsaget af brug af Wobbel balanceboardet.  
Brug aktivt legetøj med forsigtighed og under opsyn af en voksen. 
 
Wobbel er et produkt af Wobbel B.V. 
Wobbel er registreret hos BBIE/BIOP for ide, varemærke og model. 
Wobbel B.V. har varemærke- og modelrettigheder. 
Navnet Wobbel, logoet og ikonet er beskyttede varemærker. 
Det er ikke tilladt at genskabe Wobbelen eller at bruge navnet Wobbel. 
Wobbel B.V. opretholder sine rettigheder. 

Brugsanvisning 

 
Rengøring og vedligeholdelse 
Det anbefales at rengøre Wobbelen med en fugtig klud med et mildt vaskemiddel, hvis nødvendigt. Det er 
vigtigt at aftørre den med en tør klud efter rengøring. Denne rengøringsmetode er også bedst til kork og 
filt. Vi har gode resultater med naturlig sæbe. Kork og filt skal ikke gøres alt for vådt, da det kan opløse 
limen eller deformere korken. Filten skal ikke børstes for meget, da den kan tage skade af det.  
 
Wobbelen kræver ingen særlig vedligeholdelse.  
 
Teknisk information  
Wobbelen er lavet af bæredygtig høstet europæisk bøgetræ (FSC), som er presset og forarbejdet med en 
bejdset finish og vandbaseret lak. Både korken og filten er også naturprodukter.  
 
Wobbelen er CE-certificeret ifølge DIREKTIV 2009/48/EC AF EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPARÅDET 
af den 18. juni 2009 om sikkerhed af legetøj. Den er yderligere frivilligt blevet testet for bristepunkt. Disse 
tests garanterer, at det er sikkert at bruge Wobbelen med en vægt på op til 200 kilo. 
 
Nyd Wobbelen! 
 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: 
info@wobbel.eu af www.wobbel.eu   
Wobbel BV 
Grebbestraat 38 
3812JE Amersfoort 
Holland 
+31641273330 
 
Gem denne brugsanvisning til senere brug. 
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