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ДЛЯ ВИРОБІВ: магнітно-крейдова дошка, магнітно-маркерна дошка,
фліпчарт, поворотна дошка, настільна дошка, штендер, мольберт,

дитячий набір для малювання.

ТОВ «КОМПАНІЯ ТСО»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Виріб-дошка: магнітно-крейдова дошка, магнітно-маркерна дошка, 
фліпчарт, поворотна дошка, настільна дошка, штендер, мольберт, дитячий 
набір для малювання. Вироби призначені для написання та малювання.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ
1. Транспортування:
- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них 
будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням 
зверху предметів, які можуть пошкодити картоннуупаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна 
піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температу-
ри (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації 
дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які 
піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна 
допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі 
нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизон-
тальному положенні при температурі від +15 С до +20 С при відносній 
вологості 60%.
2. Зберігання:
- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батаре-
єю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так 
далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонера-
ми);

- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати 
різким перепадам температури (15ºС);
- збереження дощок на складі має бути в діапазонітемператур від +15ºС 
до +20ºС при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.
3. Спосіб монтажу:
Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передба-
чає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокар-
тон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього 
ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу 
(вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. Експлуатація:
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, 
необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до 
того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою
навколишнього середовища;
- в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформу-
ванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації 
дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки 
до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення 
пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використову-
вати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки 

з дошки;
- кожна шкільна дошка має бути оброблена перед її першим використан-
ням рідиною для миття вікон (спиртовмісної) з метою видалення 
залишків клею від захисної плівки;
- по магнітно-крейдовим дошкам потрібно писати тільки крейдою без 
вмісту абразивних часток (пісок, камінці, і т.і.) (як правило на упаковці є 
напис “Шкільний”, “Для шкільних дощок”, т.п.). Перед використанням 
нової крейди її необхідно випробувати на невеликій ділянці дошки з краю. 
У випадку появи подряпин слід замінити крейду.
- по магнітно-маркерним дошкам потрібно писати тільки призначеними 
для цього маркерами (сухого стирання, на водній основі. УВАГА: не 
перманентні!). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати маркери, в яких 
наповнювач закінчується, ознакою чого може бути нечіткі лінії, які 
стираються з надмірним зусиллям;
- для витирання маркера з дощок застосовувати тільки спеціальні губки 
для маркерних дощок. При використанні губки необхідно слідкувати щоб 
на її поверхню яка стирає не потрапляли абразивні частки (пісок, камінці, 
ін.) Перед використанням нової губки її необхідно випробувати на невели-
кій поверхні дошки з краю. У випадку появи подряпин слід змінити губку;
- для більш тривалого використання шкільної дошки рекомендується раз 
на тиждень витирати дошку, застосовуючи засоби для чищення маркер-
них дощок. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ агресивні розчинники, ацетони;
- будь-яку шкільну дошку слід очистити під кінець робочого дня від крейди 
стерти маркерні написи; це подовжить термін служби дошки. Не залишай-
те дошки з написами, якщо це не є необхідністю.

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, але 
доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачає 
договір. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам приведеним в 
сертифікаті відповідності, та вимогам державної санітарно-епідеміологіч-
ній служби. Стандартний термін служби виробу становить 10 років з дати 
продажу виробу Продавцем. Гарантійний термін на вироби становить 
________ років з дня його продажу Покупцеві.
Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект 
виробу. Якщо протягом гарантійного терміну в купленому Вами виробі 
виявляться виробничий або конструкційний дефекти, Ви можете зверну-
тися за гарантійним обслуговуванням до Виробника. Гарантійний ремонт 
виробу виконується в строк не більше 45 (сорока п'яти) днів з дня 
прийняття несправного виробу Виробником. Ця гарантія дійсна тільки на 
території України на вироби, куплені на території України.
Ця гарантія не діє у випадках:
- відсутності технічного паспорту або підпису відповідальної особи в 
технічному паспорті;
- вичерпання гарантійного терміну;
- недотримання правил експлуатації;
- використання виробу не за призначенням;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.і.), слідів 
дії на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих / 
низьких температур, підвищеної вологості, якщо будь-що з вище переліче-
ного стало причиною несправності виробу;

- неправильного зберігання виробу;
- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.
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- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.



Виріб-дошка: магнітно-крейдова дошка, магнітно-маркерна дошка, 
фліпчарт, поворотна дошка, настільна дошка, штендер, мольберт, дитячий 
набір для малювання. Вироби призначені для написання та малювання.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ
1. Транспортування:
- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них 
будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням 
зверху предметів, які можуть пошкодити картоннуупаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна 
піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температу-
ри (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації 
дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які 
піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна 
допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі 
нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизон-
тальному положенні при температурі від +15 С до +20 С при відносній 
вологості 60%.
2. Зберігання:
- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батаре-
єю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так 
далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонера-
ми);

- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати 
різким перепадам температури (15ºС);
- збереження дощок на складі має бути в діапазонітемператур від +15ºС 
до +20ºС при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.
3. Спосіб монтажу:
Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передба-
чає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокар-
тон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього 
ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу 
(вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. Експлуатація:
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, 
необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до 
того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою
навколишнього середовища;
- в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформу-
ванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації 
дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки 
до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення 
пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використову-
вати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки 

з дошки;
- кожна шкільна дошка має бути оброблена перед її першим використан-
ням рідиною для миття вікон (спиртовмісної) з метою видалення 
залишків клею від захисної плівки;
- по магнітно-крейдовим дошкам потрібно писати тільки крейдою без 
вмісту абразивних часток (пісок, камінці, і т.і.) (як правило на упаковці є 
напис “Шкільний”, “Для шкільних дощок”, т.п.). Перед використанням 
нової крейди її необхідно випробувати на невеликій ділянці дошки з краю. 
У випадку появи подряпин слід замінити крейду.
- по магнітно-маркерним дошкам потрібно писати тільки призначеними 
для цього маркерами (сухого стирання, на водній основі. УВАГА: не 
перманентні!). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати маркери, в яких 
наповнювач закінчується, ознакою чого може бути нечіткі лінії, які 
стираються з надмірним зусиллям;
- для витирання маркера з дощок застосовувати тільки спеціальні губки 
для маркерних дощок. При використанні губки необхідно слідкувати щоб 
на її поверхню яка стирає не потрапляли абразивні частки (пісок, камінці, 
ін.) Перед використанням нової губки її необхідно випробувати на невели-
кій поверхні дошки з краю. У випадку появи подряпин слід змінити губку;
- для більш тривалого використання шкільної дошки рекомендується раз 
на тиждень витирати дошку, застосовуючи засоби для чищення маркер-
них дощок. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ агресивні розчинники, ацетони;
- будь-яку шкільну дошку слід очистити під кінець робочого дня від крейди 
стерти маркерні написи; це подовжить термін служби дошки. Не залишай-
те дошки з написами, якщо це не є необхідністю.

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, але 
доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачає 
договір. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам приведеним в 
сертифікаті відповідності, та вимогам державної санітарно-епідеміологіч-
ній служби. Стандартний термін служби виробу становить 10 років з дати 
продажу виробу Продавцем. Гарантійний термін на вироби становить 
________ років з дня його продажу Покупцеві.
Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект 
виробу. Якщо протягом гарантійного терміну в купленому Вами виробі 
виявляться виробничий або конструкційний дефекти, Ви можете зверну-
тися за гарантійним обслуговуванням до Виробника. Гарантійний ремонт 
виробу виконується в строк не більше 45 (сорока п'яти) днів з дня 
прийняття несправного виробу Виробником. Ця гарантія дійсна тільки на 
території України на вироби, куплені на території України.
Ця гарантія не діє у випадках:
- відсутності технічного паспорту або підпису відповідальної особи в 
технічному паспорті;
- вичерпання гарантійного терміну;
- недотримання правил експлуатації;
- використання виробу не за призначенням;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.і.), слідів 
дії на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих / 
низьких температур, підвищеної вологості, якщо будь-що з вище переліче-
ного стало причиною несправності виробу;

- неправильного зберігання виробу;
- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.
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будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням 
зверху предметів, які можуть пошкодити картоннуупаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна 
піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температу-
ри (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації 
дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які 
піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна 
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далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонера-
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- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати 
різким перепадам температури (15ºС);
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чає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокар-
тон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього 
ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу 
(вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. Експлуатація:
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, 
необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до 
того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою
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до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення 
пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використову-
вати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки 

з дошки;
- кожна шкільна дошка має бути оброблена перед її першим використан-
ням рідиною для миття вікон (спиртовмісної) з метою видалення 
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________ років з дня його продажу Покупцеві.
Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект 
виробу. Якщо протягом гарантійного терміну в купленому Вами виробі 
виявляться виробничий або конструкційний дефекти, Ви можете зверну-
тися за гарантійним обслуговуванням до Виробника. Гарантійний ремонт 
виробу виконується в строк не більше 45 (сорока п'яти) днів з дня 
прийняття несправного виробу Виробником. Ця гарантія дійсна тільки на 
території України на вироби, куплені на території України.
Ця гарантія не діє у випадках:
- відсутності технічного паспорту або підпису відповідальної особи в 
технічному паспорті;
- вичерпання гарантійного терміну;
- недотримання правил експлуатації;
- використання виробу не за призначенням;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.і.), слідів 
дії на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих / 
низьких температур, підвищеної вологості, якщо будь-що з вище переліче-
ного стало причиною несправності виробу;

- неправильного зберігання виробу;
- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.



Виріб-дошка: магнітно-крейдова дошка, магнітно-маркерна дошка, 
фліпчарт, поворотна дошка, настільна дошка, штендер, мольберт, дитячий 
набір для малювання. Вироби призначені для написання та малювання.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ
1. Транспортування:
- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них 
будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням 
зверху предметів, які можуть пошкодити картоннуупаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна 
піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температу-
ри (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації 
дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які 
піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна 
допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі 
нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизон-
тальному положенні при температурі від +15 С до +20 С при відносній 
вологості 60%.
2. Зберігання:
- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батаре-
єю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так 
далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонера-
ми);

- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати 
різким перепадам температури (15ºС);
- збереження дощок на складі має бути в діапазонітемператур від +15ºС 
до +20ºС при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.
3. Спосіб монтажу:
Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передба-
чає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокар-
тон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього 
ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу 
(вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. Експлуатація:
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, 
необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до 
того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою
навколишнього середовища;
- в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформу-
ванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації 
дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки 
до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення 
пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використову-
вати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки 

з дошки;
- кожна шкільна дошка має бути оброблена перед її першим використан-
ням рідиною для миття вікон (спиртовмісної) з метою видалення 
залишків клею від захисної плівки;
- по магнітно-крейдовим дошкам потрібно писати тільки крейдою без 
вмісту абразивних часток (пісок, камінці, і т.і.) (як правило на упаковці є 
напис “Шкільний”, “Для шкільних дощок”, т.п.). Перед використанням 
нової крейди її необхідно випробувати на невеликій ділянці дошки з краю. 
У випадку появи подряпин слід замінити крейду.
- по магнітно-маркерним дошкам потрібно писати тільки призначеними 
для цього маркерами (сухого стирання, на водній основі. УВАГА: не 
перманентні!). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати маркери, в яких 
наповнювач закінчується, ознакою чого може бути нечіткі лінії, які 
стираються з надмірним зусиллям;
- для витирання маркера з дощок застосовувати тільки спеціальні губки 
для маркерних дощок. При використанні губки необхідно слідкувати щоб 
на її поверхню яка стирає не потрапляли абразивні частки (пісок, камінці, 
ін.) Перед використанням нової губки її необхідно випробувати на невели-
кій поверхні дошки з краю. У випадку появи подряпин слід змінити губку;
- для більш тривалого використання шкільної дошки рекомендується раз 
на тиждень витирати дошку, застосовуючи засоби для чищення маркер-
них дощок. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ агресивні розчинники, ацетони;
- будь-яку шкільну дошку слід очистити під кінець робочого дня від крейди 
стерти маркерні написи; це подовжить термін служби дошки. Не залишай-
те дошки з написами, якщо це не є необхідністю.

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, але 
доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачає 
договір. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам приведеним в 
сертифікаті відповідності, та вимогам державної санітарно-епідеміологіч-
ній служби. Стандартний термін служби виробу становить 10 років з дати 
продажу виробу Продавцем. Гарантійний термін на вироби становить 
________ років з дня його продажу Покупцеві.
Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект 
виробу. Якщо протягом гарантійного терміну в купленому Вами виробі 
виявляться виробничий або конструкційний дефекти, Ви можете зверну-
тися за гарантійним обслуговуванням до Виробника. Гарантійний ремонт 
виробу виконується в строк не більше 45 (сорока п'яти) днів з дня 
прийняття несправного виробу Виробником. Ця гарантія дійсна тільки на 
території України на вироби, куплені на території України.
Ця гарантія не діє у випадках:
- відсутності технічного паспорту або підпису відповідальної особи в 
технічному паспорті;
- вичерпання гарантійного терміну;
- недотримання правил експлуатації;
- використання виробу не за призначенням;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.і.), слідів 
дії на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих / 
низьких температур, підвищеної вологості, якщо будь-що з вище переліче-
ного стало причиною несправності виробу;

- неправильного зберігання виробу;
- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.
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набір для малювання. Вироби призначені для написання та малювання.
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1. Транспортування:
- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них 
будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням 
зверху предметів, які можуть пошкодити картоннуупаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна 
піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температу-
ри (нижче -25ºС і вище +85ºС). Усе це може привести до деформації 
дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які 
піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна 
допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі 
нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизон-
тальному положенні при температурі від +15 С до +20 С при відносній 
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- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батаре-
єю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так 
далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонера-
ми);

- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати 
різким перепадам температури (15ºС);
- збереження дощок на складі має бути в діапазонітемператур від +15ºС 
до +20ºС при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.
3. Спосіб монтажу:
Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передба-
чає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокар-
тон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього 
ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу 
(вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).
4. Експлуатація:
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, 
необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до 
того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою
навколишнього середовища;
- в основі своїй дошка складається з матеріалів, які піддаються деформу-
ванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації 
дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки 
до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення 
пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використову-
вати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки 

з дошки;
- кожна шкільна дошка має бути оброблена перед її першим використан-
ням рідиною для миття вікон (спиртовмісної) з метою видалення 
залишків клею від захисної плівки;
- по магнітно-крейдовим дошкам потрібно писати тільки крейдою без 
вмісту абразивних часток (пісок, камінці, і т.і.) (як правило на упаковці є 
напис “Шкільний”, “Для шкільних дощок”, т.п.). Перед використанням 
нової крейди її необхідно випробувати на невеликій ділянці дошки з краю. 
У випадку появи подряпин слід замінити крейду.
- по магнітно-маркерним дошкам потрібно писати тільки призначеними 
для цього маркерами (сухого стирання, на водній основі. УВАГА: не 
перманентні!). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати маркери, в яких 
наповнювач закінчується, ознакою чого може бути нечіткі лінії, які 
стираються з надмірним зусиллям;
- для витирання маркера з дощок застосовувати тільки спеціальні губки 
для маркерних дощок. При використанні губки необхідно слідкувати щоб 
на її поверхню яка стирає не потрапляли абразивні частки (пісок, камінці, 
ін.) Перед використанням нової губки її необхідно випробувати на невели-
кій поверхні дошки з краю. У випадку появи подряпин слід змінити губку;
- для більш тривалого використання шкільної дошки рекомендується раз 
на тиждень витирати дошку, застосовуючи засоби для чищення маркер-
них дощок. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ агресивні розчинники, ацетони;
- будь-яку шкільну дошку слід очистити під кінець робочого дня від крейди 
стерти маркерні написи; це подовжить термін служби дошки. Не залишай-
те дошки з написами, якщо це не є необхідністю.

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, але 
доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачає 
договір. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам приведеним в 
сертифікаті відповідності, та вимогам державної санітарно-епідеміологіч-
ній служби. Стандартний термін служби виробу становить 10 років з дати 
продажу виробу Продавцем. Гарантійний термін на вироби становить 
________ років з дня його продажу Покупцеві.
Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект 
виробу. Якщо протягом гарантійного терміну в купленому Вами виробі 
виявляться виробничий або конструкційний дефекти, Ви можете зверну-
тися за гарантійним обслуговуванням до Виробника. Гарантійний ремонт 
виробу виконується в строк не більше 45 (сорока п'яти) днів з дня 
прийняття несправного виробу Виробником. Ця гарантія дійсна тільки на 
території України на вироби, куплені на території України.
Ця гарантія не діє у випадках:
- відсутності технічного паспорту або підпису відповідальної особи в 
технічному паспорті;
- вичерпання гарантійного терміну;
- недотримання правил експлуатації;
- використання виробу не за призначенням;
- наявності на виробі механічних ушкоджень (відколів, тріщин і т.і.), слідів 
дії на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих / 
низьких температур, підвищеної вологості, якщо будь-що з вище переліче-
ного стало причиною несправності виробу;

- неправильного зберігання виробу;
- будь-якої адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та 
розширення звичайної сфери його застосування, без попередньої 
письмової згоди Виробника;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) та інших обставин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця, Виробника і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу.
Повернення виробу:
- обмін продукції або повернення може здійснюватися у випадках 
визначених законодавством, і в тих випадках, коли виявлені дефекти 
конструкції або виробничий брак;
- виробничий брак або дефекти встановлює Постачальник;
- вироби з дефектами, які з'явилися в процесі транспортування, із-за 
невідповідного зберігання, складування або використання - обміну і 
поверненню не підлягають. З метою запобігання спричинення шкоди 
навколишньому середовищу виріб після закінчення терміну служби 
має бути переданий спеціалізованому підприємству із збирання 
металобрухту;
- виріб не містить шкідливих речовин.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Виріб не можна кидати. Не можна затискати виробом частини тіла.
Не підпалювати виріб. Забороняється використовувати виріб не за 
призначенням.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!

Дата
виготовлення
та придбання

№
рахунку

Найменування Термін
гарантії

Відповідальна особа
м.п.

shop.tso.ua








