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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt sandkagekøkkenet fra Playland. Du har dermed købt et kvalitativt 
førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt 

håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for 
montage og anvendelse af sandkagekøkkenet. Her finder du en lang række vigtige og nyttige 

anvisninger, som forud for montage og anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.  
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af sandkagekøkkenet.  

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Sandkagekøkken
Model:
984-M 

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamborg

Tyskland

WKNF8653

www.wachsmuth-krogmann.com
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Indhold
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Der skal bruges:
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Montage
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Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares
Du bedes forud for montage og anvendelse 
af sandkagekøkkenet læse og overholde 
instruktionsbogen, specielt 

anvendelseshenvisningerne og advarslerne. Gem 
instruktionsbogen til senere reference, og giv den videre 
til en eventuel efterfølgende ejer. Sandkagekøkkenet er 
udelukkende beregnet til anvendelse på privat område.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler kan ses i denne 
instruktionsbog, på sandkagekøkkenet eller på 
emballagen.

 ADVARSEL! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en mellemstor 
risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

 FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel 
betegner en fare med en lav risikograd, 
som, hvis den ikke undgås, kan medføre en 
mindre eller moderat kvæstelse.

  HENVISNING! Denne advarsel advarer 
mod eventuelle materielle skader.

 Konformitetserklæring (se kapitlet 
„Konformitetserklæring“): Produkter, som 
er mærket med dette symbol, opfylder alle 
fælles bestemmelser, som er gældende i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse
Sandkagekøkkenet er ikke beregnet til erhvervsmæssig 
anvendelse, men udelukkende egnet til anvendelse i 
den private husholdning. Enhver anden anvendelse eller 
ændring af sandkagekøkkenet er ikke forskriftsmæssig 
og er principielt forbudt. Der tages ikke ansvar for 
skader, som måtte være opstået på grund af ikke 
forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger  
 ADVARSEL!  

Alle nedenstående anførte 
sikkerhedsanvisninger skal læses og 
overholdes. Ved tilsidesættelse er der 
væsentlig risiko for ulykke og kvæstelse 
samt fare for materielle skader og skader på 
udstyret.

Første anvendelse

Sandkagekøkken og leveringsomfang 
kontrolleres

  HENVISNING!  
Fare for skader!

• Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med 
en skarp kniv eller andre spidse 
genstande, kan sandkagekøkkenet nemt 
blive beskadiget.

• Vær meget forsigtig ved åbningen.
• Tag sandkagekøkkenet ud af emballagen.
• Kontrollér, om leverancen er komplet (se 

Indhold).
• Kontrollér, om sandkagekøkkenet eller de 

enkelte dele er beskadiget. Hvis dette er 
tilfældet, må du ikke anvende 
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sandkagekøkkenet. Henvend dig til den 
producentadresse, som er angivet på 
emballagen / produktet.

 ADVARSEL!  

• Legeudstyret er egnet til børn fra 18 
måneder. Anvendes kun med opsyn fra 
voksne.

• Bemærk. Kun til hjemmebrug.
• Kun egnet til udendørs brug.
• Opsætning, montage og bevægelse af 

sandkagekøkkenet må kun udføres af 
voksne.

• Sørg ved montagen for en 
sikkerhedsafstand til andre bygninger eller 
forhindringer (f.eks. hegn, garage, hus, 
udhængende grene, tørresnore eller 
elektriske ledninger) på mindst to meter.

• Det er ikke tilladt egenhændigt af ændre 
montagen og foretage tilbygninger!

• Emballage og montagevejledning skal 
opbevares, da det indeholder vigtige 
oplysninger!

Vedligeholdelse, rengøring og 
pleje

 ADVARSEL!  
Henvisninger til 
vedligeholdelse

• Vedligeholdelse skal foretages ved start af 
hver sæson samt regelmæssigt i 
anvendelsessæsonen.

• Med jævne mellemrum skal det kontrolleres, 
om alle skruer er fast spændte, og ved behov 
skal de efterspændes.

• Alle skruer skal regelmæssigt kontrolleres for 
skarpe kanter, og ved behov skal de 
udskiftes.

• Defekte dele skal udelukkende og 
omgående udskiftes med originale 
reservedele i henhold til styklisten i denne 
montagevejledning.

• Ved manglende kontrol kan legeudstyret 
være til fare.

• Dette produkt er overvejende fremstillet af 
naturtræ. Ved ekstrem vejrpåvirkning, 
primært efter længere varmeperioder, kan 
der derfor dannes udtørringsrevner. De er et 
naturligt fænomen, og på ingen måde en 
kvalitetsfejl. Udtørringsrevner, som opstår i 
træets længderetning, har desuden ingen 
virkning på materialets bæreevne og 
stabilitet. Udtørringsrevnerne kan slibes eller 
udfyldes med silikone for at forebygge en 
eventuel fare for kvæstelse.

Tekniske data
Model: 984-M 
Varenummer: 5105
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Konformitetserklæring

 Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte 
produkt opfylder de grundlæggende krav i 
de anførte EU-direktiver.  
EU-konformitetserklæringen kan rekvireres 
på den producentadresse, som er anført på 
emballagen / produktet. 

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
 Emballagematerialet er delvist 
genanvendeligt. Bortskaf emballagen 
miljøvenligt og aflevér den på en 
genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig 
genbrugsplads.
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Service

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse  
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

WKNF8653

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

KUNDESERVICE

+ 45 69 91 81 71

www.haycomputing.de


