
 

Ne bucurăm că sunteți la fel de entuziasmați de placa Wobbel ca și noi. 
Pentru a vă asigura că dumneavoastră și familia dumneavoastră vă puteți bucura de placa Wobbel pentru mult 
timp vă îndemnăm puternic să citiți acest manual. Wobbel este un produs din material natural. Vă rugăm 
verificați placa Wobbel la sosire în privința curbei, a modului în care arată, a posibilelor avarii și a stabilității. Vă 
rugăm să ne contactați în decursul a 14 zile dacă aveți comentarii. 
 
Vârsta și greutate 
Versiunile plăcii Wobbel standard și cea căptușită cu lână sunt proiectate și certificate CE pentru copii de 0 luni și 
mai mari, dar se potrivește și pentru copii mai mari și adulți de până la 200 de kilograme. Placa Wobbel cu 
finisare din lemn de plută este certificată CE pentru copii de peste 3 ani. Wobbel reprezintă o placă de balans 
folosită pentru a sta pe ea. Alte utilizări nu au fost testate și certificate, deci Wobbel B.V. nu poate garanta 
utilizarea sa în condiții de siguranță atunci când este folosită în alte moduri. Nu lăsați copiii să stea pe părți în 
picioare sau așezați. 
  
Mod de utilizare și condiții de siguranță 
Placa Wobbel este o jucărie foarte mobilă și, așa cum se întâmplă mereu cu acest tip de jucării, este necesară 
supravegherea din partea părinților sau a unui adult. În special pentru copii de vârste mai mici. Câteva îndrumări 
pentru folosirea plăcii Wobbel:  
1. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră folosește placa Wobbel doar sub supravegherea din partea unui 

adult. 
2. Permiteți-i copilului să se obișnuiască treptat cu placa Wobbel și ajutați-l sprijinindu-l puțin cu mâna. 

Explicați-i clar ce se poate face cu ea și ce nu se poate face. 
3. Nu purtați niciodată șosete sau pantofi cu talpa fină când o folosiți. Pentru a preveni accidente placa poate 

fi folosită cu pantofi care nu alunecă sau în picioarele goale; 
4. Aveți grijă în privința degetelor în apropierea marginilor. Învățați-vă copilul încă de la prima utilizare  să își 

țină degetele departe de margini; 
5. Asigurați-vă că există cel puțin 2 metri de spațiu liber în jurul plăcii Wobbel (inclusiv fără alți copii). Plasați 

placa Wobbel pe o suprafață plană. 
6. Placa Wobbel este proiectată pentru utilizare în interior. Poate fi folosită în aer liber, dar se va uza rapid. 

Nu o lăsați niciodată afară, pentru că apa și umezeala vor strica lemnul, vopseaua, lâna sau lemnul de 
plută; 

7. Lemnul de plută și lâna sunt materiale naturale și sunt predispuse uzurii. Asigurați-vă că copiii 
dumneavoastră nu bagă în gură bucăți din aceste materiale. Lâna netratată EKO se poate scămoșa. Acest 
lucru nu are efect asupra posibilității de utilizare. Dacă doriți, puteți să îndepărtați scamele cu un aparat de 
îndepărtat scamele sau manual. 

8. Dacă nu există lemn de plută sau lână sub placa Wobbel, vă recomandăm să folosiți o salteluță, covor sau 
carpetă sub placa Wobbel. Acest lucru protejează placa, podeaua și urechile dumneavoastră. Pentru 
podele sensibile, care nu rezistă la zgârieturi recomandăm întotdeauna utilizarea unei salteluțe, covor sau 
carpete sub placa Wobbel, chiar dacă are lemn de plută sau lână. Părțile neprotejate ar putea oricum să vă 
strice podeaua sau ar putea să se strice placa Wobbel.  

9. Placa Wobbel se poate strica dacă este folosită pe podele dure sau cu denivelări. Aveți grijă mai ales cu 
podele din gresie. Lemnul de plută și lâna pot proteja când placa este folosită cu partea convexă în sus (ᴗ). 
Dacă nu există lemn de plută sau lână pe placa dumneavoastră Wobbel vă recomandăm să folosiți o 
salteluță, un covor sau o carpetă sub ea pentru a proteja placa Wobbel, podeaua și urechile 
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Wobbel B.V. nu poate fi considerat responsabil pentru daunele fizice și financiare cauzate de placa de balans Wobbel.  
Folosiți jucării active cu grijă și doar sub supravhegherea unui adult. 
 
Placa Wobbel este un produs a Wobbel B.V. 
Wobbel este înregistrat pentru idee, marcă și model la BBIE/BIOP. 
Wobbel B.V. deține drepturile mărcii împreună cu drepturile asupra modelului. 
Numele Wobbel, logo-ul și sigla sunt mărci protejate. 
Este interzisă copierea sau recreerea plăcii Wobbel sau utilizarea numelui Wobbel. 
Wobbel B.V. își păstrează drepturile exclusive. 

dumneavoastră. Când este folosită cu partea concavă în sus (ᴖ) lemnul de plută sau lâna nu oferă protecție 
și vă recomandăm să folosiți o salteluță, un covor sau o carpetă sub ea. Când mutați sau târâți placa 
Wobbel pe acest tip de podele cu partea concavă în sus (ᴖ), se pot strica marginile. 

10. Utilizatorii care sunt sau au fost în îngrijirea unui terapeut fizic în legătură cu sistemul locomotor sunt 
sfătuiți să își contacteze terapeutul pentru un mod de utilizare corespunzător a plăcii Wobbel. 

 
Mod de curățare și întreținere 
Vă rugăm curățați placa Wobbel cu o cârpă umedă, împreună cu un detergent blând, dacă este nevoie. Este 
important să o ștergeți cu o cârpă uscată după curățare. Lemnul de plută și lâna se curăță foarte bine în același 
mod. Am avut rezultate grozave când a fost folosit un săpun natural. Nu udați lemnul de plută și lâna prea mult 
pentru că se poate dezlipi lipiciul sau se poate deforma lemnul de plută. Nu periați lâna prea mult, pentru că 
acest lucru ar putea să îi dăuneze. 
Placa Wobbel nu are nevoie de proceduri speciale de întreținere. 
 
Informații tehnice 
Placa Wobbel este făcută din lemn de fag european recoltat durabil (FSC) care este presat și finisat cu lac și baiț, 
ambele pe bază de apă. Atât lemnul de plută, cât și lâna sunt produse naturale. 
 
Placa de balans Wobbel este certificată CE conform DIRECTIVEI 2009/48/CE A PARLAMENTULUI ȘI A CONSILIULUI 
EUROPEAN din 18 iunie 2009 în legătură cu siguranța jucăriilor. A fost de asemenea testată în mod voluntar până 
la punctul de rupere. Testele garantează o limită a greutății pentru folosirea în condiții de siguranță de 200 de 
kilograme. 
 
Bucurați-vă de placa de balans Wobbel! 
 
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la: 
info@wobbel.eu al www.wobbel.eu   
Wobbel BV 
Grebbestraat 38 
3812JE Amersfoort 
Olanda 
+31641273330 
 
Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară. 
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