
 

Vi är glada över att du är lika begeistrad över The Wobbel som vi är. 
För att se till att du och din familj kan ha riktigt kul med The Wobbel under en lång tid så rekommenderar 
vi att du läser denna manual. The Wobbel är en produkt som är gjord av naturliga material. Kontrollera 
the Wobbel för kurvan, utseendet, skador och stabilitet när den levereras. Vänligen kontakta oss inom 14 
dagar ifall du vill lämna några kommentarer. 
 
Ålder och vikt 
Standard Wobbel versionen med filtyta är designad och CE-certifierad för barn över 18 månader, men är 
även lämplig för äldre barn och vuxna upp till 100 kg. The Wobbel med korkyta är CE-certifierad för barn 
över 3 års ålder. The Wobbel är en balansbräda som man ska stå på. Andra användningar har ej blivit 
testade eller certifierade, så Wobbel B.V. kan inte garantera en säker användning på andra sätt. 
Ett barn kan leka med den med den konvexa sidan upp (ᴗ).  Med den konkava sidan uppe (ᴖ) så kan två 
barn leka med den, en total kombinerad vikt på 100 kg. Låt dem aldrig stå eller sitta på sidorna. 
 
Användning och säkerhet 
The Wobbel är en väldigt mobil leksak, och som alltid med denna typ av leksaker, krävs det en förälders 
tillsyn. Speciellt när det gäller yngre barn. Några riktlinjer för att använda The Wobbel:  
1. Se till att ditt barn alltid använder The Wobbel under en vuxens tillsyn; 
2. Låt dina barn sakta vänja sig vid The Wobbel och hjälp dem ifall nödvändigt. Var klar med vad man 

kan göra med den och vad man inte kan göra med den; 
3. De bör aldrig ha på sig strumpor eller skor som kan glida. Barfota samt skor som ej glider motverkar 

olyckor; 
4. Var försiktig med fingrarna på kanterna. Lär ditt barn från första användningen att inte hålla 

fingrarna på kanterna; 
5. Se till att det finns minst 2 meters fritt utrymme runt The Wobbel (inkluderar andra barn). Placera 

The Wobbel på en plan yta;  
6. The Wobbel är designad för att användas inomhus. Den kan användas utomhus, men slitage 

uppkommer då snabbare. Lämna den aldrig utomhus, för vatten och fukt kommer då till slut att 
skada trä, färg, filt eller kork; 

7. Kork och filt är naturliga material som utsätts för slitage. Se till att dina barn inte stoppar bitar i sina 
munnar. Den obehandlade EKO-filten kan få noppor. Detta påverkar inte användningen. Om du vill 
så kan du ta bort nopporna med en luddklippare eller för hand; 

8. Om det inte finns någon kork eller filt under The Wobbel så rekommenderar vi att du använder en 
matta under The Wobbel. Detta skyddar The Wobbel, ditt golv och dina öron. För ömtåliga golv eller 
golv som lätt repas så rekommenderar vi alltid att du använder en matte under The Wobbel, även 
ifall det tills kork eller filt under. Oskyddade delar kan fortfarande skada ditt golv eller skada The 
Wobbel. 

9. The Wobbel kan skadas ifall den används på hårda eller ojämna golv. Var speciellt uppmärksam på 
kakelgolv. Kork och filt kan skydda då den används med den konvexa sidan upp (ᴗ). Om det inte 
finns någon kork eller filt på The Wobbel så rekommenderar vi att du använder en matta under den 
för att skydda The Wobbel, ditt golv och dina öron. Med den konkava sidan upp (ᴖ) så erbjuder inte 
kork eller filt något skydd och vi rekommenderar att du använder en matta under den. Att förflytta 
eller dra The Wobbel över denna typ av golv med den konkava sidan upp (ᴖ) kan skada kanterna. 
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Wobbel B.V. Kan ej hållas ansvariga för fysiska och finansiella skador som orsakats av Wobbel balance board.  
Använd aktiva leksaker med försiktighet och under målsmans tillsyn. 
 
The Wobbel är en produkt från Wobbel B.V. 
Wobbel är för dess idé, märke och modell registrerad som BBIE/BIOP. 
Wobbel B.V.  äger alla märkesrättigheter och modellrättigheter. 
Namnet Wobbel, logon och ikonen är skyddade märken. 
Att kopiera eller återskapa  The Wobbel och att använda namnet Wobbel är ej tillåtet. 
Wobbel B.V. förbehåller sig alla rättigheter. 
 

10. Användare som är eller har varit under behandling av en sjukgymnast för deras muskuloskeletala 
system bör kontakta sin sjukgymnast för lämplig användning av The Wobbel. 

 
Rengöring och underhåll 
Det rekommenderas att man rengör The Wobbel med en fuktig trasa, samt ett milt rengöringsmedel ifall 
nödvändigt. Det är viktigt att man torkar den torr med en torr trasa efter rengöring. Det är bäst att 
rengöra kork och filt på samma sätt. Vi fick jättebra resultat med en naturlig tvål. Blöt inte korken och 
filten för mycket eftersom det kan resultera i att klistret lossnar eller formförändring av korken. Borsta 
inte filten för mycket, eftersom detta kan skada den.  
 
The Wobbel behöver inte något speciellt underhåll.  
 
Teknisk information 
The Wobbel är gjord av hållbart skördat Europeiskt strandträ (FSC) vilken pressas och därefter ges en yta 
av vattenbaserad lack och fläckar. Även filten och korken är naturliga produkter.  
 
The Wobbel är CE-certifierad i enlighet med NEN-EN-71-1: 2011, Säkerhet för Leksaker - Del 1: Mekaniska 
och fysiska egenskaper Med certifieringsnummer:  TL20150025-1. Standarderna EN 71-8 och EN 71-
3:2013 är också applicerbara. Produkten är designad och producerad i enlighet med regleringarna för 
Leksaksdirektiv 2009/48/EC. CE-certifiering är gjord av: Avier Ingenieurs (toylab) www.avier.nl 
 
Ha kul med The Wobbel! 
 
Ifall du har några frågor, så kontakta oss gärna på: 
info@wobbel.eu eller www.wobbel.eu   
Wobbel BV 
Grebbestraat 38 
3812JE Amersfoort 
Nederländerna 
+31641273330 
 
Behåll dessa instruktioner för framtida referens. 
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