
 

Vi er glade for at du er like begeistret for Wobbel som vi er. 
For å sørge for at du og familien din kan nyte godt av Wobbel lenge ber vi deg om å lese denne 

håndboken. Wobbel er et produkt av naturlige materialer. Sjekk Wobbel ved ankomst for kurven, 

utseende, skader og stabilitet. Kontakt oss i løpet av 14 dager hvis du har noen kommentarer. 

Alder og vekt 
Standard Wobbel og følt ferdig versjon er designet og CE-sertifisert for barn fra 0 måneder og eldre, men 
er også egnet for eldre barn og voksne opp til 200 kilo. Wobbel-en med korkfinishen er CE-sertifisert for 
barn fra 3 år og eldre. Wobbel er et balansebrett som skal brukes til å stå på. Andre bruksområder har 
blitt testet og sertifisert. så Wobbel B.V. kan ikke garantere sikker bruk av den når den brukes på andre 
måter. La dem aldri stå eller sitte på sidene. 
 
Bruk og sikkerhet 
Wobbel er et veldig mobilt leketøy og, som alltid med disse typene leketøy, kreves det tilsyn fra foreldre 
eller voksne. Spesielt for unge barn.  Et par tips for bruk av Wobbel.  
1. Sørg for at barnet ditt alltid bruker Wobbel med tilsyn fra en voksen; 
2. La barnet ditt sakte bli vant med Wobbel og hjelp dem. Lag klare avtaler om hva som kan og ikke 

kan gjøres med den; 
3. Ha aldri på sokker eller glatte sko. Bare føtter eller sko som ikke er glatte forhindrer ulykker; 
4. Vær forsiktig med fingre i kantene. Lær barna første gang de bruker den at de alltid må holde 

fingrene unna kantene; 
5. Sørg for at det er minst 2 meter mellomrom rundt Wobbel (inkludert andre barn). Plasser Wobbel 

på en plan overflate;  
6. Wobbel er designet for innendørs bruk. Den kan brukes utendørs, men vil slites ut raskere. La aldri 

stå utendørs, fordi vann og fuktighet etter hvert vil skade treet, malingen, filten eller korken: 
7. Kork og filt er naturlige materialer og er utsatt for slitasje. Sørg for at barna dine ikke tar stykker i 

munnen. Ubehandlet EKO-filt kan gi pilling. Dette har ingen innvirkning på bruk. Alternativt kan du 
fjerne pillingen med en losaks eller for hånd: 

8. Hvis ingen kork eller filt er under Wobbel, anbefaler vi at du bruker en matte eller et teppe under 
Wobbel. Dette beskytter Wobbel, gulvet og ørene dine. For sårbare eller gulv som ikke er ripefaste 
anbefaler vi alltid å bruke matte eller teppe under Wobbel, selv om det ikke er kork eller filt under. 
Ubeskyttede deler kan fortsatt skade gulvet ditt eller Wobbel kan bli skadet. 

9. Wobbel kan bli skadet ved bruk på hard eller ujevne gulv. Vær spesielt oppmerksom på flisgulv. 
Korker og filt kan beskytte ved bruk av den konvekse siden opp. Hvis ingen kork eller filt er på din 
Wobbel, anbefaler vi at du bruker en mappe eller et teppe under det for å beskytte Wobbel, gulvet 
og ørene dine. Med den konkave siden opp (ᴖ) gir ikke kork eller filt beskyttelse og vi anbefaler å 
bruke en mappe eller et teppe under den. Flytting eller sleping av Wobbel over disse typene gulv 
med den konkave siden opp (ᴖ) gjør at kantene kan bli skadet. 

10. Brukere som er eller var under en fysioterapeuts pleie for deres muskel-skjelettsystem rådes til å 
kontakte den terapeuten for passende bruk av Wobbel. 

 

  

Brukerhåndbok 



  

 
Wobbel B.V kan ikke holdes ansvarlig for fysisk og finansiell skade forårsaket av Wobbel-balansebrettet.  
Bruk aktive leker forsiktig og under tilsyn fra en voksen. 
 
Wobbel er et produkt av Wobbel B.V. 
Wobbel er for sin ide, merkevare og modell registrert hos BBIE/BIOP. 
Wobbel B.V. er i besittelse av merkevarerettighetene i kombinasjon med modellrettigheter. 
Navnet Wobbel, logoen og ikonet er beskyttede varemerker. 
Kopier eller gjenskaping av Wobbel og bruk av navnet Wobbel er ikke tillatt. 
Wobbel B.V. vil beholde sine rettigheter. 
 

 
Rengjøring og vedlikehold 
Det er tilrådelig å rengjøre Wobbel med en fuktig klut, kombinert med et mildt rengjøringsmiddel om 
nødvendig. Det er viktig å tørle den med en tørr klut etter rengjøring. Kork og filt rengjøres på samme 
måte. Vi hadde gode resultater med en naturlig såpe. Ikke væt korken og filten for mye, for det kan føre 
til at limet løsrives eller at korken deformeres. Ikke børst filten for mye, for det kan skade den.  
 
Wobbel behøver ikke spesielt vedlikehold.  
 
Teknisk informasjon 
Wobbel er laget fra bærekraftig høstet europeisk bøketre (FSC) som presses og gjøres ferdig med 
vannbasert lakk og beis. Både filt og kork er også naturlige produkter.  
 
Wobbel er CE-sertifisert i henhold til DIREKTIV 2009/48/EC AV EUROPAPARLAMENTET OG AV RÅDET av 
18. juni 2009 om sikkerhet til leketøy. Den ble også frivillig testet til brytningspunktet. Disse testene 
garanterer en sikker vektgrense på 200 kg. 
 
Nyt Wobbel! 
 
Hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på_ 
info@wobbel.eu eller www.wobbel.eu   
Wobbel BV 
Grebbestraat 38 
3812JE Amersfoort 
Nederland 
+31641273330 
 
Behold disse instruksjonene for fremtidig referanse. 
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