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Forskriftsmæssig anvendelse
Dette produkt er legetøj til børn fra 18 måneder og 
udelukkende beregnet til privat anvendelse inden-
dørs.
Dette produkt er kompatibelt med alle almindelige 
magnetbyggesæt.

   Sikkerhedsanvisninger

DU SKAL GEMME ALLE SIKKERHEDSAN-
VISNINGER OG INSTRUKTIONSBØGER 
SAMT EMBALLAGEN TIL SENERE AN-
VENDELSE!

• Bemærk. Børn skal ved anvendelse af produktet 
altid være under opsyn af voksne. 

• Bemærk. Alle fastgørelses- og emballagemate-
rialer er ikke en bestanddel af legetøjet og skal af 
sikkerhedsmæssige årsager fjernes, inden pro-
duktet gives til børn til leg.

Rengøring, pleje og opbevaring
Produktet skal altid opbevares tørt og rent i et tem-
pereret rum. Må aldrig rengøres med skarpe pleje-
midler, må kun tørres af med en tør rengøringsklud.

Henvisninger til bortskaffelse
Emballage og produkt skal bortskaffes på miljørig-
tig måde og sorteret efter materiale! Bortskaf pro-
duktet via et godkendt renovationsselskab eller via 
din kommunale forvaltning. Du skal overholde de 
aktuelt gældende forskrifter.

Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vo-
res hjemmeside på  www.wachsmuth-krogmann.com

Instruktionsbog

Forklaring til de anvendte piktogrammer

Læs instruktionsbogen!

Produktionsdato: 07/2020
(måned/år)

Overhold advarsler og sikker-
hedsanvisninger!

Den Europæiske Union - juridisk 
henvisning:
Produkter med CE-mærke over-
holder de gældende EU-direkti-
ver og de dertil hørende europæ-
iske, harmoniserede normer.

Hjerteligt tillykke!
Med dit køb har du valgt et førsteklasses pro-
dukt.

Inden du anvender produktet, skal du læse instruk-
tionsbogen grundigt, specielt sikkerhedsanvisnin-
gerne. Anvend kun produktet som beskrevet og til 
de angivne anvendelsesområder. Du skal gemme 
instruktionsbogen til senere reference og ligeledes 
medlevere alle dokumenter ved videregivelse af 
produktet til tredjemand.

Leveringsomfang
1 x instruktionsbog
12 x kvadratisk plade
8 x trekantet plade
2 x akse med hjul
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