PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NÁS NEVÁHEJTE PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT NA EMAIL, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

NÁVOD
INSTALACE MAGNETICKÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA ZEĎ
DOPORUČUJEME: CO NEJDŘÍVE PO ROZBALENÍ KRABICE, MAPU ROZMOTAT A NAROVNAT!!!

Při instalaci postupujte dle návodu. Postup je očíslován od bodu
č.1 a shoduje s číslem obrázku
PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ MAPY SI DOBŘE VYBERTE MÍSTO,
KAM MAPU BUDETE INSTALOVAT. MÍSTO MUSÍ BÝT ROVNÉ BEZ
HRBOLKŮ, ČISTÉ ( doporučujeme den před instalací místo očistit
vodou se saponátem, místo nesmí být mastné a zaprášené) SNIŽUJE
SE TÍM ÚČINNOST LEPIDLA!!!
1) pro instalaci/montáž magnetické samolepící fólie (mapy) je potřeba si nachystat:
čisté místo, kam mapu po rozbalení položíte, nejlépe koberec, deku na stole, nebo
ubrus, aby nedošlo k jejímu poškození. Dále vodováhu, tužku, čistou mikrotenovou
hadru a nejlépe ještě jednoho pomocníka:-).
2) otevřete krabici a vyjměte mapu z krabice ven
3) ručně vybalte mapu z ochranné fólie a rozmotejte ji. NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ
PŘEDMĚTY JAKO JSOU NŮŽKY, NOŽE A JINÉ PŘEDMĚTY, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ MAPY!!
4) na místo určené pro instalaci mapy si pomocí vodováhy a tužky naznačte rovinu.
V případě, že je mapa delší více jak 1m, udělejte si pomocnou rovinu i kolmo dolů,
dosáhnete tak přesnější instalace mapy. A také doporučujeme instalovat mapu
ve dvou lidech!
5) na předem připravené čisté místo, položte mapu přední stranou (tiskem) dolů.
V horním levém nebo pravém rohu mapy odlepte část krycího papíru přibližně
10cm a v celé délce ho přehněte. POZOR tato (černá ) část je lepivá!!
6) mapu uchopte do rukou, otočte tiskem k sobě, POZOR - nepokládat mapu na zem.
Opatrně přiložte mapu na stěnu na naznačenou rovinu. Vyhlazujte od středu mapy
ke krajům.
7) vezměte mikrotenovou hadru a vrchní nalepený pruh mapy uhladíte
ze středu do krajů.
8) jednou rukou chytnete ze spodní strany mapy krycí papír a druhou rukou přidržíte
mapu z vrchu a opatrně odlepujte papír, ale jen část. Jednou rukou nadále držíte
krycí papír a do druhé ruky vezmete mikrotenovou hadru a vyhlazujete mapu
ze středu do krajů. Tímto způsobem pokračujete až odstraníte papír a mapa
bude celá nalepená.
DOPORUČUJEME ještě jednou důkladně vyhladit celou plochu mapy.

.

Instalaci mapy máte úspěšně za sebou a teď už se můžete těšit na vaše výlety
a cesty ze kterých si dovezete magnetky a začnete jimi plnit Vaši magnetickou mapu.

Děkujeme, že jste si zakoupili naši mapu a přidali jste se do týmu:

MAGNETKY NEPATŘÍ NA LEDNIČKU, ALE NA MAGNETICKOU MAPU.
www.magnetickemapy.cz
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