
Sådan sætter du dukkehuset sammen
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Set indefra

FÆRDIGT udefra indefra

Lim udstikkerne og hold på
plads med klemmer



Skitser på husets forskellige dele
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Bruksanvisning 8851-0000 Dockhus

Kära kund, ta del av och läs noga 
igenom instruktionerna innan montering 
av dockhuset. Från 6 år. 
Får ej användas av barn under 6 år 
utan övervakning av vuxen.

•Följ ritningen på baksidan av
förpackningen.
•Ta försiktigt ut de förskurna bitarna ur
plywoodplattan
•Små bitar kan tas ut med hjälp av ett
trubbigt verktyg
•Börja med de stora bitarna
•Montera bitarna enligt siffrorna på
baksidan av förpackningen
•Använd det medföljande slippappret
vid behov för att putsa kanter
•Fixera delarna med en droppe lim vid
behov
•Trä är lättantändligt. Undvik att ställa
eller hänga upp det nära brinnande
ljus, varma lampor eller liknande
•Tänk på säkerhet när den används för

dekoration över skötbordet, 
babysängen, vaggan eller liknande: 
”Så snart barnet börjar krypa, ta bort 
dockhuset för att undvika olyckor.”

Brugsanvisning 8851-0000 Dukkehus
Kære kunde, læs instruktionerne 
omhyggeligt før du monteret dukkehuset. Fra 
6 år. Må ikke anvendes til børn under 6 år 
uden tilsyn med voksne.

•Følg tegningen på bagsiden af pakken.
•Fjern forsigtigt de afskårne stykker fra 
krydsfinerpladenSmå bitar kan tas ut med 
hjälp av ett trubbigt verktyg
•Begynd med de store stykker
•Montere stykkerne iflg. Tallene på bagsiden 
af pakken 
•Brug det medfølgende slibepapir til at 
pudse kanter, hvis det er nødvendigt
•Fikesere delene med en dråbe lim, hvis det 
er nødvendigt
•Træ er brandfarligt. Undgå at sætte eller 
hænge det i nærheden af brændende 
stearinlys, varme lamper eller lignende
•Tænk på sikkerhed, når det bruges til 
dekoration over puslebordet, babysengen, 
vuggen eller lignende: "Så snart barnet 
begynder at kravle, skal du fjerne dukkehuset 
for at undgå ulykker."




