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Пет стъпки, които ще удължат живота на Вашата дъска и флипчат
1. При първото почистване на Вашата нова дъска или флипчарт е препоръчително да
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я забършете с чиста кърпа, предварително напоена със спрей за почистване или
кърпички за почистване. След това изплакнете с чиста вода и забършете със суха
кърпа. Тази на пръв поглед лесна стъпка е от изключителна важност при
поддръжката на Вашия нов продукт.
2. Редовното почистване на дъската трябва да се извършва със специално
предназначеназа целта филцова гъба. Изчакайте, докато мастилото върху дъската
напълно изсъхне. След това забършете с кръгообразни движения, за да премахнете
следите от маркера. Ако все още се забелязват следи от мастило, то можете да ги
заличите, като ги подчертаете със специален коригиращ маркер. В случай,че следите
се забелязват върху по-голяма част от дъската, то тогава можете да ги отстраните с
помощта на почистващ спрей.
3. При ежедневна употреба на дъската е препоръчително да я почиствате поне два
пъти седмично. Почистванията могат да зачестят ако върху нея биват оставени
надписи за повече от два дни.
4. Винаги използвайте маркери, предназначени за писане върху бяла дъска! Не се
опитвайте да драскате върху нея с химикал или остри предмети, защото иначе
рискувате да я повредите! Никога не използвайте абразивни почистващи препарати
или такива, предназначени за стъклени повърхности! Подобни действия биха
развалили нейното гланцирано покритие, както и биха затруднили изтриването на
мастилото. Оставете я да изсъхне напълно преди да я използвате отново.
5. При поддръжката на гъбата за триене е необходимо да я изперете с топла вода и
сапун. Когато гъбата е вече износена,то нейната смяна е наложителна.
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Important steps to prolong the life of your whiteboard and flipchart
1. For the initial cleaning, wipe your board with a clean cloth moistened with by
cleanser or use tissue cleaners. Rinse with clear water. Wipe dry with a clean
cloth. This step is simple but very important.
2. Regular cleaning should be done with a felt eraser. Wait until the ink is completely
dry on the board. Wipe the board with in a circular slow motion to loosen the
marker residue.This step is very important. If it still has some residue left draw over
the lines with a dry erase marker. If the area is large, spray cleaner on the stain and
wipe clean.
3. If your board is used daily, the cleaning should be performed at least
twice per week.
More through cleaning may be required if writing is left on the board for
more than 2 days.
4. Using only dry erase markers. Never using an abrasive cleaner or glass
cleaner on your dry erase board. This will remove the finish and impair the
erasability of your board.
Water is not an effective cleaner because most dry erase markers are water
resistant.
Accidentally used a permanent marker on your board. Draw over the lines with with
an dry erase marker, then erase as usual.
5. Wash erasers with warm soap and water. Let the eraser with dry completely before
fluffing up the nap. Replace eraser when nap is worn.

