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NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci
se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o.
Článek 1
Základní ustanovení
1) Obecné zásady:
Vážení zákazníku (dále jen „odběratel“), děkujeme, že jste si zakoupil výrobek společnosti
ŠKOTAB vertikal s.r.o. (dále jen „dodavatel“). Doufáme, že budete s vaším výběrem spokojen.
Na zakoupený výrobek Vám poskytujeme záruku, která je specifikována v Reklamačním řádu,
který je ke stažení na internetových stránkách www.skotab‐vertikal.cz .
Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození výrobku z hlediska nedodržení zásad o účelovém
použití, v důsledku zanedbání údržby dle tohoto návodu nebo v důsledku mechanického
poškození, nemůže být na případné reklamace brán zřetel.
Pozor! Na popisovací plochy tabule nikdy nepoužívejte žíraviny, lešticí prostředky, tekutý
písek apod.
2) Před prvním použitím tabulí je nutné:
U keramických tabulí stáhnout z povrchu ochrannou fólii.
V případě potřeby odmastit popisovací plochu ‐ odstranit „film“ vzniklý od ochranné fólie.
3) Bílý keramický povrch:
K psaní používat pouze doporučené popisovače určené pro popisování bílých tabulí, tzn. na
alkoholové bázi, za sucha stíratelné fixy (doporučené „V Board Master“ M‐S5BG).
Popisovací plochu stírat za sucha – stěrkou, měkkým antistatickým hadrem.
V případě většího znečištění popisovací plochy je nutné povrch odmastit od popisovačů
k tomu sloužícím čistícím sprejem na bílé tabule.
Při použití tabulových pomůcek – pravítek apod. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k mechanickému poškození popisovací plochy.
NEPOUŽÍVAT KRUŽÍTKO S KOVOVÝM HROTEM BEZ PŘÍSAVKY !!
Další informace na straně 3 tohoto návodu.

4) Zelený keramický povrch:
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K psaní používat pouze měkké křídy (z tuzemských doporučujeme křídy Škotab).
Popisovací plochu stírat za sucha ‐ stěrkou nebo za vlhka ‐ vlhkým měkkým hadrem, poté je
nutné tabulové desky vytřít do sucha, nepoužívat houby !
Takto ošetřenou tabuli necháváme doschnout rozevřenou, křídla nezavíráme!
Při použití tabulových pomůcek – pravítek apod. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k mechanickému poškození popisovací plochy
NEPOUŽÍVAT KRUŽÍTKO S KOVOVÝM HROTEM BEZ PŘÍSAVKY !!
V závislosti na intenzitě používání a v závislosti na tvrdosti vody může docházet k vytváření
usazeniny směsi křídy s vodou v dolních částech tabule, v oblasti obvodových lišt.
V takovémto případě odstraňte vzniklý povlak pomocí desetiprocentního roztoku kyseliny
citronové. Tabuli poté důkladně omyjte vlhkým hadrem a vytřete do sucha.
Další informace na straně 3 tohoto návodu.
5) tabulové desky Dubno:
K psaní používat pouze měkké křídy !! (z tuzemských doporučujeme křídy Škotab).
Popisovací plochu stírat za sucha ‐ měkkým hadrem nebo za vlhka ‐ vlhkým měkkým hadrem,
poté je nutné tabulové desky vytřít do sucha, nepoužívat houby !
Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu pro tabule Dubno (strana 2).

6) tabulové desky AL Dubno:
K psaní používat pouze měkké křídy !! (z tuzemských doporučujeme křídy Škotab).
Popisovací plochu stírat za sucha ‐ měkkým hadrem nebo za vlhka ‐ vlhkým měkkým hadrem,
poté je nutné tabulové desky vytřít do sucha, nepoužívat houby !
Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu pro tabule AL Dubno (strana 2).

Článek 2
Používání, manipulace a údržba tabulových desek „Dubno“

Školní tabule DUBNO jsou vyrobeny z HDF, opatřeny dřevěným rámem, ošetřené speciálním nátěrem
a 3 vrstvami speciální tabulové barvy pro popis školní křídou bílou i barevnou. Pro psaní používat
výhradně měkké školní křídy! Tabulové desky je nutné stírat na sucho, popř. vlhkým hadrem až do
sucha. Nepoužívat houby! Takto umytou tabuli necháváme doschnout rozevřenou, křídla
nezavíráme! Ošetřování tabule provádějte vždy čistou vodou a čistým hadrem. Nepoužívat žádné
přípravky (např. Diavu apod.)!! U tabulových desek Dubno je nutné provádět 1x za rok renovační
nátěr, kterým dojde k ošetření a prodlouží životnost tabulových desek.
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Při používání pomůcek (např. kružítek) používáme ochranné prvky, aby nedošlo k mechanickému
poškození povrchu. NEPOUŽÍVAT KRUŽÍTKO S KOVOVÝM HROTEM BEZ PŘÍSAVKY !! Křídla tabulových
desek se nesmí, v otevřeném stavu, zatěžovat zavěšováním jiných předmětů, obzvláště pak různých
plechů apod. Zavěšování školních map, nebo jiných nástěnných map, lze po nezbytně nutnou dobu
pouze na středovou desku, nebo na křídlo v zavřeném stavu. Na křídlo tabule v otevřeném stavu
pouze v bezprostřední blízkosti pantu.
K posunu školní tabule na pylonovém mechanismu slouží výhradně madlo nebo odkládací lišta. Za
jinou část není dovoleno s tabulí manipulovat.

Článek 3
Používání, manipulace a údržba tabulových desek „AL Dubno“

Školní tabulové desky DUBNO AL jsou vyrobeny z plného materiálu DTD , opatřeny hliníkovým
rámem, ošetřené speciálním nátěrem a 3 vrstvami speciální tabulové barvy pro popis školní křídou
bílou i barevnou.
Pro psaní používat výhradně měkké školní křídy! Tabulové desky je nutné stírat na sucho, popř.
vlhkým
hadrem až do sucha. Takto umytou tabuli necháváme doschnout rozevřenou, křídla nezavíráme!
Ošetřování tabule provádějte vždy čistou vodou a čistým hadrem. Nepoužívat žádné přípravky (např.
Diavu apod.)!! U tabulových desek AL Dubno je nutné provádět 1x za rok renovační nátěr, kterým
dojde k ošetření a prodlouží životnost tabulových desek.
V závislosti na intenzitě používání a v závislosti na tvrdosti vody může docházet k vytváření usazeniny
směsi křídy s vodou v dolních částech tabule, v oblasti obvodových lišt. V takovémto případě
odstraňte vzniklý povlak pomocí desetiprocentního roztoku kyseliny citronové. Tabuli poté důkladně
omyjte vlhkým hadrem a vytřete do sucha. Při používání pomůcek (např. kružítek) používáme
ochranné prvky, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu. Křídla tabulových desek se nesmí
zatěžovat zavěšováním jiných předmětů, obzvláště pak různých plechů apod. Zavěšování školních
map, nebo jiných nástěnných map, lze po nezbytně nutnou dobu pouze na středovou desku, nebo na
křídlo v zavřeném stavu. Na křídlo tabule v otevřeném stavu pouze v bezprostřední blízkosti pantu.
K posunu školní tabule na pylonovém mechanismu slouží výhradně madlo nebo odkládací lišta. Za
jinou část není dovoleno s tabulí manipulovat.
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Článek 4
Používání, manipulace a údržba keramických tabulových desek

Keramické tabulové desky jsou vyrobeny z materiálu společnosti PolyVision S/A – „e3 environmental
ceramicsteel“. Keramický povrch „e3“ je ekologický, z 99% recyklovatelný. Popisovací plocha má
nejvyšší kvalitu. Povrch je současně magnetický. Hladký povrch nabízí snadnější psaní, výrazně lepší
viditelnost,
v případě křídy nižší prašnost a velmi snadné mazání. Tento typ povrchu, ve spojení s dalšími vysoce
kvalitními materiály, které naše společnost při výrobě používá, jsou pro Vás zárukou vysoké kvality a
bezpečnosti. Tabulové desky jsou opatřeny hliníkovým rámem. Zelené tabulové desky slouží k popisu
křídou, bílé tabulové desky slouží k popisu speciálními fixy. Bližší upřesnění najdete na straně 1
tohoto návodu.
V závislosti na intenzitě používání a v závislosti na tvrdosti vody může docházet (u zelených tabulí) k
vytváření usazeniny směsi křídy s vodou v dolních částech tabule, v oblasti obvodových lišt. V
takovémto případě odstraňte vzniklý povlak pomocí desetiprocentního roztoku kyseliny citronové.
Tabuli poté důkladně omyjte vlhkým hadrem a vytřete do sucha.
Při používání pomůcek (např. kružítek) používáme ochranné prvky, aby nedošlo k mechanickému
poškození povrchu. Křídla tabulových desek se nesmí zatěžovat zavěšováním jiných předmětů,
obzvláště pak různých plechů apod. Zavěšování školních map, nebo jiných nástěnných map, lze po
nezbytně nutnou dobu pouze na středovou desku, nebo na křídlo v zavřeném stavu. Na křídlo tabule
v otevřeném stavu pouze v bezprostřední blízkosti pantu.

K posunu školní tabule na pylonovém mechanismu slouží výhradně madlo nebo odkládací lišta. Za
jinou část není dovoleno s tabulí manipulovat.

Odolnost keramického povrchu:
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Článek 5
Používání, manipulace a údržba pylonového mechanismu

K vertikálnímu posuvu tabulových desek slouží pylonový mechanismus. Jakýkoliv zásah do tohoto
mechanismu je zakázaný!! V případě závady vždy kontaktujte výrobce nebo dodavatele!
K manipulaci s tabulovými deskami ve vertikálním či horizontálním směru slouží madlo nebo
odkládací lišta. Za jinou část tabulových desek není dovoleno s tabulí manipulovat.
O vnější vzhled pylonového mechanismu, stejně jako o vzhled hliníkových obvodových lišt tabulových
desek, lze pečovat pouze tekutými odmašťovacími saponáty (nikoliv pískem apod.).
Je‐li pylonový mechanismus (obvodové lišty) opatřen barvou RAL, doporučujeme používat pouze jar.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Záruční doba a životnost školních tabulí jsou dva rozdílné pojmy. Životnost je dána způsobem
a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při
intenzivním a špatném způsobu užívání může být životnost kratší než záruční doba.
Nedodržení ustanovení tohoto návodu má za následek ztrátu záruky.
Záruka se nevztahuje na poškození mechanické (poškození kružítkem, nožem, úderem
apod.).
Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu nedodržení způsobu stírání tabule ‐ mokré
stírání, zavírání mokré tabule, apod.
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Ztráta záruky dále nastává v případě, je‐li z výrobku, který je opatřen výrobním nebo
sériovým štítkem tento odstraněn, poškozen nebo vykazuje‐li stopy po změně, pokud
nedošlo ze strany odběratele k písemnému nahlášení dodavateli.
Odběratel je povinen veškeré změny týkající se označení štítkem bezodkladně písemně
oznámit dodavateli.
Na výrobky dodavatele se vztahuje zákonná povinnost provádět pravidelnou revizi
výrobcem, nebo výrobcem písemně pověřeným subjektem, a to 1x za 12 měsíců. Odběratel
má povinnost si revizi u dodavatele objednat před vypršením lhůty 12 měsíců ode dne
zakoupení výrobku nebo ode dne provedení poslední platné revize. K vykonání povinné
revize může být také odběratel dodavatelem vyzván. Odběratel je povinen poskytnout ke
splnění této povinnosti dodavateli potřebnou součinnost a nemůže uplatňovat nároky
z případných důsledků, pokud provedení povinné revize dodavateli neumožní.
V případě nedodržení lhůty pro provedení revize, se daný výrobek nepovažuje za bezpečný,
stává se nevyhovujícím a tedy nezpůsobilým pro další používání. Odběratel je tímto
okamžikem povinen daný výrobek přestat používat. Současně dojde ke ztrátě záruky.
Odběratel může v případě nedodržení lhůty pro povinnou revizi požádat dodavatele o
dodatečné provedení této revize a opětovné zavedení výrobku do užívání.
Potřebné informace najdete na internetových stránkách www.skotab‐vertikal.cz .

ŠKOTAB vertikal s.r.o.,výrobce školních tabulí
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