
ZÁKLADNÍ SADA PRO BÍLÉ TABULE 

Dostala se Vám do rukou sada pro používání a údržbu bílých tabulí. Při správném použi� této sady 
docílíte dlouhé životnos� povrchu tabule.

Návod k použi�

Nepoužívejte pro očištění povrchu běžné čis�cí prostředky, obzvláště ty, které obsahují 
mýdlový louh (roztok mýdla). Použi� těchto prostředků může mít za následek ob�žné mazání 
tabule.

ź Tabuli postříkejte čis�čem a vytřete měkkým hadrem do sucha. Při větším znečištění 
nechte čis�č působit delší dobu.

1. Před prvním použi�m tabule proveďte základní údržbu povrchu, aby se odstranily případné 
usazeniny a nečistoty. K tomuto účelu použijte čis�č ekoTAB s mechanickým rozprašovačem 
pro rovnoměrné nanesení roztoku, který dokonale vyčis� a odmas� povrch. 

ź Pište až na zcela suchou tabuli.

ź Pro mazání používejte magne�ckou stěrku ekoTAB nebo měkký hadr. Výhodou 
magne�cké stěrky je její přichycení přímo na povrch tabule, a tak je neustále k dispozici 
a díky vyměnitelným vložkám je její provoz ekonomický a pohodlný. Čas od času je 
třeba ušpiněnou filcovou vložku stěrky vyměnit (je-li příliš tenká, hrozí poškození 
povrchu tabule, je-li příliš znečištěná, při mazání vznikají nevzhledné šmouhy.

3. Základní sada obsahuje všechny prostředky nutné pro používání a údržbu bílých tabulí. 
Spotřebované položky lze dokoupit a sadu doplnit.

2. Pro popis povrchu tabule jsou určeny fixy/popisovače pro bílé tabule označené nápisem 
WHITEBOARD

ź Při psaní na popisovače netlačte a při zeslábnu� stopy, popisovač včas vyměňte za nový 
(popřípadě doplňte náplň nebo vyměňte hrot – používání popisovačů s vyschlým nebo 
opotřebeným hrotem dochází zbytečně k opotřebení povrchu tabule a má vliv na 
mazání tabule).
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Plnění inkoustem Edding BT 30
Určen pro plnění popisovačů Edding 250, 361 a 365

1. Uzávěr nechte nenasazený na popisovači a rozšroubujte tělo popisovače. Hned za uzávěrem 
popisovače je stejně barevný plastový kroužek, pod kterým je závit pro rozšroubování těla – 
tělo tedy rozšroubujeme v tomto místě.

Návod k plnění popisovačů Edding

2. Do těla popisovače nakapeme potřebné množství inkoustu z lahvičky opatřené kapátkem – 
vzhledem k tomu že „míra vypsanos�“ je vždy jiná, není počet kapek výrobcem stanoven. 
Popisovač tedy plníme tak, aby inkoust nevytékal hrotem z popisovače ven nebo do uzávěru.

2. Popisovač nasaďte hrotem do ús� lahvičky inkoustu. Popisovač během jedné hodiny sám 
nasaje potřebné množství inkoustu

Plnění inkoustem Edding BTK 25
Určen pro plnění popisovačů Edding 28, 29, 250, 360, 361, 363

1. Sejměte uzávěr popisovače a rozšroubujte uzávěr inkoustu.

Místo pro rozšroubování 
popisovače

Tělo popisovače

Uzávěr popisovače

Inkoust BT 30 s kapátkem

Inkoust BTK 25 s kapilární násadou
Uzávěr popisovače

Hrot popisovače
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