Tabule NOTUM K

Úvod
Blahopøejeme Vám k zakoupení nástìnné tabule NOTUM K.
Tabule NOTUM K je tabule s korkovým povrchem, vhodná pro prezentaci tištìných materiálù èi
pøedávání informací.

Varování.
- Tabule je urèena k zavìšení na stabilní stìnovou plochu.
- Souèástí tabule je odkládací polièka a montážní sada.
Montážní sada dodaná spolu s tabulí je vhodná pouze k upevnìní na bìžnì upravenou zeï. Pokud
chcete tabuli pøipevnit na pøíèku nebo na dutou stìnu, musíte použít jinou, vhodnou fixaci.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je urèen pouze k úèelùm,
které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláštì to, kde by mohlo dojít k poškození nebo znièení tabule,
popøípadì poranìní osob.
- Bìhem pøípravných prací (vrtání) pro instalaci tabule na stìnu dbejte své bezpeènosti, dalších
pøítomných osob a majetku.
- Plocha tabule z hustého odolného povrchu z korku slouží k zapichování špendlíkù a napínáèkù.

Návod k obsluze

Montáž
1. Vybalte tabuli z pøepravní krabice a ochranného plastového obalu.
2. Doporuèujeme práci ve dvojici. Pøiložte tabuli na stìnu, pomocí vodováhy vyrovnejte a naèrtnìte
si 2 rysky, které budou oznaèovat vodorovnou polohu tabule.
3. Pøes otvory v rozích tabule si oznaète na stìnì 4 znaèky, kde budete následnìte vrtat otvory.
4. Pomocí vrtaèky vyvrtejte do stìny díry. Dbejte na to, aby vrták byl ve vodorovné poloze.
5. S pomocí kladívka umístìte do otvorù pøiložené hmoždinky.
6. Opìt pøiložte tabuli na stìnu a pomocí pøiložených šroubù uchye ke stìnì.Ujistìte se, že jsou
šrouby pevnì pøichyceny a do otvorù po vrutech nasaïte plastové krytky.

- K pravidelným údržbám dále patøí: kontrola pevnosti usazení tabule na stìnì a montážních bodù.
Kontrola viditelných poškození a dalších škod.
- Pøi zjištìní závad kontaktujte prodejce, od kterého jste zaøízení koupili. Tento Vám zprostøedkuje jak
pøípadnou záruèní tak i pozáruèní opravu.

Pøeprava, skladování, likvidace
- Tabuli pøepravujte vždy v originálním balení dle symbolù pro pøepravu uvedených na krabici.
- Tabule neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpeèné látky, a proto není nutný nestandardní
postup pøi likvidaci. Tabuli i obal likvidujte jako tøídìný odpad. Plastové a neželezné èásti nespalujte,
odevzdejte je do sbìren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Pøi likvidaci dodržujte
zásady ochrany životního prostøedí.

Záruka

Aktualizace: 30. 5. 2014

- Na tabuli a na všechny jeho souèásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 mìsícù
od data jeho zakoupení.
- Jestliže závada nemùže být odstranìna, uplatnìte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí
bezplatnou opravu nebo výmìnu za bezvadný kus.
- Tato záruka se nevztahuje na vady zpùsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou, mechanická poškození nebo na škody zpùsobené bìhem pøepravy.
.- Nedodržení tohoto návodu mùže mít za následek ztrátu záruky.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je pøedložení záruèního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání
stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje bìhem pøepravy.
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