
 

HANDLEIDING WOBBEL DECK EN PILLOW 
Wat leuk dat je voor ons Wobbel® Deck® of Pillow® koos! 
Met deze extra en zachte uitnodiging beleef je nog meer plezier van je Wobbel®. 
Het Wobbel® Deck® en Pillow® zijn gemaakt van stof met het OEKO-tex label en CFK vrij. Alle 
Wobbelproducten worden via het fair-trade principe gefabriceerd in de EU. 
 
Schoonmaak en onderhoud 
Hierbij enkele tips om jouw Wobbel® Deck® of Pillow® zo lang mogelijk mooi te houden:  

1. Losse vlekken kan je voorzichtig deppen (niet wrijven) met een lauwwarm sopje. Laat het 
product niet drogen in de zon. 

2. De hoezen van Wobbel® Deck® en de Pillow® zijn wasbaar op lauwe temperaturen tot 30 
graden in de wasmachine. De vulling niet wassen. Laat deze vervolgens liggend en buiten de 
droogmachine opdrogen. 

3. Je kan jouw Deck® en Pillow® op lauwe temperatuur strijken.  
4. Na het wassen kan jouw Deck® of Pillow® gekrompen lijken. Hier hoef je niet van te 

schrikken. Door gebruik komt het product weer in de oorspronkelijke vorm.  
 
Gebruik en veiligheid 
Wobbel® Deck® en Pillow® zijn ontworpen om samen met een Wobbel® te gebruiken. Raadplaag ook 
de handleiding van de Wobbel® voor veilig speelplezier. Mocht je deze niet meer hebben kan je deze 
makkelijk downloaden via www.wobbel.com. De Wobbel® is, ook in combinatie met Deck® en Pillow®, 
zeer bewegelijk kinderspeelgoed, en zoals altijd met dit soort speelgoed is het toezicht van de ouders 
of verzorgers altijd noodzakelijk. Zeker bij jongere leeftijden.  
 
Waarschuwingen: 
1. Houd Wobbel® Deck® en de Pillow® weg van vuur en warmtebronnen. 
2. Het Wobbel® Deck® en de Pillow® zijn geen speelgoed. 
3. Niet bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden (o.a. vanwege mogelijk losse onderdelen). 
4. Laat kinderen het elastiek nooit om nek of hoofd doen. 
5. Laat ze nooit het schuim uit de hoes halen of met de rits spelen.  
6. Bij slijtage of loszittende delen leg het product dan buiten bereik van kinderen en neem contact 

met ons op.  
7. De Wobbel®, het Wobbel® Deck® en de Wobbel® Pillow® zijn geen slaapplek.  
8. Altijd onder toezicht van een volwassene gebruiken.  
9. Als het deck in de Wobbel® ligt bestaat er kans op uitglijden indien er staand op gebalanceerd 

wordt of overheen wordt gelopen. Gebruik het Deck® alleen om in de Wobbel® te liggen of zitten 
en stap hiervoor rustig op en af. 

10. Gebruik altijd beide elastieken om de Wobbel® Original en XL om glijden te voorkomen. 
 

Voor al jullie avonturen: deel ze via @wobbelboard en #wobbelboard  
 
Veel plezier met de Wobbel®, Deck® en Pillow®! 
 



  

Wobbel B.V. is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van het Wobbel balansbord en accessoires.  
Gebruik actief speelgoed altijd met beleid en onder toezicht van een volwassene. 
 
De Wobbel en bijbehorende accessoires zijn een product van Wobbel B.V.. Wobbel is als idee, merk en model ingeschreven bij het BBIE. 
Wobbel B.V. bezit het merkrecht in combinatie met het modelrecht.  
De naam Wobbel, het logo en het icoon zijn beschermde beeldmerken.  
Het is dus niet toegestaan de Wobbel en haar accessoires na te maken, te kopiëren of Wobbel als handelsnaam te gebruiken.  
Wij zullen onze rechten hierop handhaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor al je tips en vragen: info@wobbel.com of www.wobbel.com  Wobbel BV, Uraniumweg 15A, 
3812RJ Amersfoort Nederland +31641273330. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige 
referentie. 


