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OBS: Monteringen sker enklast om det utförs liggande på t.ex. ett bord.
Important: Assembly is easiest if performed lying down on for example a table
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Skötselanvisning

Maintenance instructions

1. Endast Whiteboardpennor skall användas. Skriften går
att radera med vanlig taveltorkare eller torkpapper.
2. Ofta använda skrivtavlor bör rengöras en gång i
veckan med ren svamp eller trasa och varmt vatten.
Tvållösningar, såpa eller liknande får absolut inte
användas.
3. Är tavlan kraftigt nedsmutsad skall vår
rengöringsvätska användas. Det är mycket viktigt att man
därefter tvättar bort rester av rengöringsvätskan med
varmt vatten, samt torkar torrt efteråt.
Vänta c:a 15 minuter så att tavlan är absolut torr. Minsta
lilla fukt gör att tavlans funktion t. o. m. är sämre än
innan rengöringen.

1. Only whiteboard pens must be used. Scripture can be
erased with standard eraser or paper towel.
2. Frequently used whiteboards should be cleaned once a
week with clean sponge or cloth and warm water. Soap
solutions or similar must not be used.
3. Is the board heavily soiled shall spring cleaning fluid
used. It is very important that you then washes away the
residue of the cleaning solution of warm water and wipe
dry afterwards.
Wait about 15 minutes so that the painting is absolutely
dry. The slightest moisture makes the board's function is
even worse than before cleaning.

Varför är det ibland svårt att sudda ut det
skrivna?
A. Osynliga limrester från tavlans skyddsfolie kan finnas
kvar. Dessa tas bort med rengöringsvätska. Tvätta
därefter rent med varmt vatten och torka torrt. Se punkt 3
ovan.
B. Fel slags pennor kan ha använts. Det finns på
marknaden flera fabrikat där vissa kulörer vållar problem.
C. Tavelsudden är smutsig.
D. Såpa eller annan tvållösning har använts i samband
med rengöring.
E. Någon har suddat med händerna, vilket gjort att en
hinna av fett lagt sig på skrivytan.
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Why it is sometimes difficult to erase that is
written?
A. Invisible adhesive residue from the board protective
film may remain. These can be removed with cleaning
fluid. Then wash clean with warm water and wipe dry.
See point 3 above.
B. Wrong kind of pens may have been used. There are
several makers on the market where some colors are
causing problems.
C. The eraser dirty.
D. Soap may have been used during cleaning .
E. Someone has blurred with his hands , which led to a
film of grease has been put on the writing surface .

