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Opbouwvarianten
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Van harte gefelicteerd!
Met deze aankoop heeft u voor een 
hoogwaardig artikel gekozen.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de 
veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, 
alvorens het artikel te gebruiken. Gebruik het 
artikel alleen zoals beschreven en voor de 
aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef deze 
in zijn geheel mee als u het artikel aan derden 
doorgeeft.

Verpakkingsinhoud (afb. A)
1 × gebruiksaanwijzing

XL-knikkerbaan-SET
  Onderdelen [1-13]

Beoogd gebruik
Dit artikel is uitsluitend bestemd voor privégebruik 
binnenshuis. Dit artikel is niet voor commercieel 
gebruik bestemd. Dit artikel is speelgoed voor 
kinderen vanaf 3 jaar.

     WAARSCHUWING!  
Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES, 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN DE VERPAKKING 
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

• Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar, 
omdat kleine knikkers of onderdelen ingeslikt of 
ingeademd kunnen worden.

• Waarschuwing. Kinderen moeten tijdens het 
gebruiken van het artikel altijd onder toezicht van 
een volwassene staan.

Opbouwvarianten (afb. B)
Bouw het artikel op zoals weergegeven op afbeelding 
B. Andere opbouwvarianten zijn mogelijk.
Instructie! Het deksel [6] van de verpakking is een 
onderdeel van de knikkerbaan en is nodig voor de 
montage.

Reinigen, onderhouden en opbergen
Het artikel moet altijd droog en schoon 
worden opgeborgen in een op temperatuur 
gebrachte ruimte. Reinig nooit met agressieve 
reinigingsmiddelen, neem het product alleen met 
een droge schoonmaakdoek af.

Instructies m.b.t. de afvoer
Verpakking en artikel milieuvriendelijk en gesorteerd 
afvoeren! Verwijder het artikel via een erkende 
afvalverwerkingsdienst of via uw gemeente. Neem 
de geldende voorschriften in acht.

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze 
homepagina onder:

www.wachsmuth-krogmann.com

Gebruiksaanwijzing

Legenda van de gebruikte pictogrammen  

Lees de gebruiksaanwijzing!

WAARSCHUWING! Het 
signaalwoord duidt op een 
gevaar met een gemiddeld 
risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig 
letsel tot gevolg kan hebben.

Europese Unie - juridische 
informatie: 
Producten met het CE-
kenmerk voldoen aan de 
geldende EU-richtlijnen en de 
daarbij behorende Europese 
geharmoniseerde normen.
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Art.nr.:

1579

Model: WK849-M
WKNF8902

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,  
Duitsland


