Jak utrzymywać dobrą kondycję powierzchni roboczej w tablicy interaktywnej?
Niniejsze informacje opisują jak utrzymać czystą interaktywną powierzchnię tablicy.
Posługując się poniższymi i informacjami, powierzchnia tablicy interaktywnej będzie
zachowana w dobrej kondycji, bez śladów po pisakach permanentnych.
•

Można wykorzystać powierzchnię tablicy interaktywnej do pisania pisakami
suchościeralnymi dedykowanymi do pracy z typowymi białymi tablicami
suchościeralnymi

•

Niezalecane jest stosowanie markerów typu low-odor jak np. Sanford®, Expo®,
ponieważ atrament w Tyc h pisakach jest trudniejszy do usunięcia

•

Nie należy pisać pisakami permanentnymi po powierzchni tablicy interaktywnej

•

Niezalecane jest używanie ostrych przedmiotów do pisania po powierzchni tablicy
interaktywnej takich jak np. pióro wieczne czy włączony długopis, które mogłyby
uszkodzić powierzchnię przy bardzo mocnym nacisku

•

Nie należy stosować taśm samoprzylepnych do pracy z powierzchnią interaktywną,
gdyż odklejanie taśmy może zanieczyścić lub uszkodzić zewnętrzną powłokę
powierzchni tablicy interaktywnej

Czyszczenie powierzchni interaktywnej
•

Nie zaleca się zbyt długo pozostawiać zapisków wykonanych pisakiem
suchościeralnym na tablicy interaktywnej. Dłuższe pozostawienie śladów pisaka
suchościeralnego będzie powodowało trudniejsze usunięcie go z powierzchni tablicy

•

Przed użyciem środka czyszczącego należy przetrzeć powierzchnię tablicy miękką
ściereczką aby usunąć pozostałości śladów pisaków suchościeralnych

•

Do czyszczenia powierzchni roboczej tablicy interaktywnej należy używać preparatów
dedykowanych do czyszczenia tablic suchościeralnych (np. NOBO Płyn do
czyszczenia tablic EVERYDAYczy też Stanford Expo) lub bezalkoholowych
preparatów do czyszczenia szyb/szkła dostępnych w sprzedaży

•

Czyszczenie należy wykonywać regularnie lub wtedy kiedy zauważone zostaną ślady
pisaków po wytarciu powierzchni tablicy interaktywnej.

UWAGA

Nie stosować ściernych lub chropowatych preparatów i środków do czyszczenia powierzchni
tablicy interaktywnej.
Ważne
•

Przed przystąpieniem do czyszczenia Tablicy Interaktywnej wyłącz ją lub odłącz od
komputera.

•

Ewentualne ślady pisaków suchościeralnych i inne zanieczyszczenia tablicy są
bardziej widoczne po wyłączeniu projektora multimedialnego (w przypadku tablic
pracujących w projekcji przedniej)

•

Nie należy stosować preparatów czyszczących bezpośrednio na tablicę. Należy
nanieść preparat na miękką ściereczkę a potem czyścić powierzchnię tablicy

•

Nie powinno się dopuszczać do spływania środka czyszczącego pomiędzy
powierzchnię roboczą tablicy interaktywnej i obramowania tablicy lub elementy
uchwytów czy półek na pisaki

•

Jeśli po wyczyszczeniu powierzchni tablicy środkiem do czyszczenia szkła/szyb nadal
widoczne są ślady pisaków suchościeralnych należy używać do czyszczenia
preparatu do tablic suchościeralnych (np. Stanford Expo czy NOBO EVERYDAY)

•

Do bardziej opornych pozostałości na powierzchni roboczej tablicy można użyć
alkoholu izopropylowego (IPA)

Usuwanie z powierzchni tablicy interaktywnej śladów po pisaku permanentnym
1.)
Jednym ze sposobów jest użycie popularnych środków do czyszczenia (np. Stanford Expo
czy NOBO EVERYDAY) na ślad po pisaku permanentnym. Poczekać do wyschnięcia, po
czym wytrzeć powierzchnię miękką ściereczką.
2.)
Innym sposobem jest użycie standardowego pisaka suchościeralnego lub pisaka
suchościeralnego typu „high odor” (pisaki posiadają bardziej aktywny rozpuszczalnik,
charakteryzujący się wyczuwalnym zapachem podczas pisania). Użycie pisaków typu „low
odor” lub bezzapachowych (wodnych) nie przyniesie pożądanego efektu, pisaki te nie mają
odpowiedniego rozpuszczalnika.
a) – zamalować pisakiem suchościeralnym ślad po pisaku permanentnym.
b) – zanim atrament pisaka wyschnie, wytrzeć powierzchnię tablicy miękką ściereczką

Istotne – nie dopuścić do wyschnięcia atramentu przed wytarciem tablicy
c) Pozostałe ślady pisaka zalecane jest wycierać miękka ściereczką nasączoną
preparatami o których mowa przy czyszczeniu tablicy interaktywnej.
d) Zabronione jest używanie preparatów ściernych do czyszczenia tablicy, ponieważ
mogą uszkodzić powierzchnię tablicy interaktywnej
W ofercie firmy Image Recording Solutions znajdują się dedykowane markery oraz
płyn do czyszczenia tablic SMART Board.

