NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
ROZVRHOVÝCH TABULÍ

OBECNÉ INFORMACE
Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že vám bude při dodržování následujících
pokynů sloužit k plné spokojenosti dlouhou dobu.
Rozvrhová magnetická tabule umožňuje vytvoření rozvrhů tříd za pomoci popisovatelných
barevných magnetických pásků. Plocha tabule není určena pro popis fixy.

POKYNY PRO UŽIVATELE
1. Montáž tabule:
Při montáži tabule na stěnu postupujte dle přiloženého návodu na montáž.
2. Před prvním použitím tabule:
Případné zbytkové nečistoty z výroby, balení nebo montáže odstraňte čisticím prostředkem pro bílé
tabule. Doporučujeme čisticí prostředek na bázi alkoholu, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
s obsahem louhu nebo rozpouštědlo. Na povrch tabule naneste zvolený čisticí prostředek
a nechejte působit přibližně půl minuty. Plochu utřete čistým měkkým hadříkem. Při velkém
znečištění nechte čisticí prostředek působit delší dobu. Tento krok opakujte, dokud povrch není
zcela čistý.

Tip! Pro dokonalé a snadné vyčištění a odmaštění povrchu tabule použijte čistící spray
ekoTAB® Cleaner s výbornou smáčivostí a rozprašovačem pro snadné nanášení.

3. Provoz tabule:
Pro bezproblémové používání tabule je třeba dodržovat tato pravidla:
• Používejte pouze magnetické pásky, které lze popsat permanentním popisovačem
• Nepište fixem přímo na povrch tabule
• Nepoužívejte ostré předměty na přemísťování magnetických pásků, vyvarujte se
poškrábání povrchu tvrdými předměty
• K čištění povrchu tabule nebo jejího rámu používejte pouze čisticí prostředky na bázi
alkoholu. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek, prostředek s obsahem mýdlového
louhu nebo rozpouštědlo.
• Používejte pouze pomůcky a čističe, které jsou doporučené v tomto návodu. Dojde-li
k poškození tabule jinými předměty nebo čisticími prostředky, než které jsou uvedeny
v těchto pokynech, nemusí být případná reklamace uznána.
Tip! Doporučujeme zakoupit Základní sadu ROZVRH – ekoTAB®, která obsahuje vše
potřebné pro vytvoření rozvrhů. Spotřebované položky můžete snadno doplňovat
zakoupením Magnetických pásků I. a II. sady barev - ekoTAB®.
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