NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TABULÍ
Bílé magnetické tabule v hliníkovém a dřevěném rámu

OBECNÉ INFORMACE
Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že vám bude při dodržování následujících pokynů
sloužit k plné spokojenosti dlouhou dobu.
Povrch je vyroben z vysoce kvalitního plechu. Bílý lakovaný povrch je určený pro pohodlné psaní
smazatelnými popisovači a za pomoci magnetů pak můžete na tabuli vyvěsit obrázky či jiné dokumenty.
Rám je vyroben z anodovaného hliníku a je spojený plastovými růžky nebo v případě rámu dřevěného, se
jedná o přírodní nelakované borovicové dřevo (16 mm).
Používejte speciální popisovače.
Jednou z nejjednodušších věcí, kterou můžete udělat pro údržbu vaší desky, je výběr správného popisovače.
Ujistěte se, že používáte speciální fixy určené pro popis bílých tabulí (tzv. fixy pro suché mazání).
Tuto informaci naleznete přímo na popisovači. Správným výběrem také předejdete možnému zničení
tabule při použití permanentních fixů nebo zvýrazňovačů. Každých 4-6 měsíců navíc doporučujeme výměnu
popisovačů, a to i v případě, že fungují dobře. Tvoření tzv. duchů (pozůstatků nápisu po smazání) je
připisováno mimo jiné starým markerům.
Správné mazání tabule
Při koupi kvalitní tabule a dodržování předchozích rad se může zpočátku zdát, že pouhé mazání postačí.
Pokud však nedochází k dalšímu čistění a ošetření plochy, její funkčnost se postupem času ztrácí.
K údržbě povrchu používejte čisticí kapaliny určené pro magnetické desky. Tyto čističe obsahují speciální
recepturu, která nejen odstraňuje nečistoty, ale také chrání její povrch a udržuje stálé vlastnosti.
Navíc Vám tato kapalina pomůže odstranit i stopy zanechané po nekvalitních popisovačích zakoupených „na
rychlo“ či bez uvážení.

Varování: Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vyčistit tabuli, vyvarujte se použití domácích čisticích
prostředků, ředidel, odlakovačů apod. Jejich složení může povrch tabule nenávratně poškodit.
Mějte na paměti, že jednoduchá údržba tabule vám ušetří čas a peníze v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu. Proto neváhejte s koupí kvalitního příslušenství. Stejně tak doporučujeme zvážit zařazení údržby
tabulí do každodenní rutiny. Bez řádné péče bude trpět vaše tabule a nakonec i vaše peněženka.
Jedná se o tabule vhodné do interiéru. Tabule není vyrobena do vlhkého počasí nebo deště!!

Montáž tabule s hliníkovým rámem
Tabule se připevňuje k podkladu skrze otvory v každém ze 4 růžků, které spojují
rám.
Tabuli můžete připevnit ke zdi jak vodorovně, tak svisle.

Montáž tabule s dřevěným rámem
Tabuli můžete připevnit ke zdi jak vodorovně, tak svisle.

