
    
Du kommer behöva hjälp av en kompis när du sätter upp tavlan. 
Utse en som håller och en som jämnar ut.

Rulla nu ut hela WriteyBoarden och tejpa fast
de två andra hörnen på väggen. (Se figur 3)

Instruktion till uppsättning av WriteyBoard

Rulla ut WriteyBoarden tills ni har rullat ut halva.
*Använd mer tejp till tavlor som är större än 20 cm för att vara säker på att den håller sig på plats.
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När ni har lyckats fästa ena halvan tar nibort tejpbitarna från de andra hörnen och drar bort baksidan
på den andra delen också. Baksidan kommer att trilla av när ni kommer till mitten. Använd nu trasa
och tryck fast WriteyBoarden på samma sätt som innan.

Ta bort tejpen från rullen och rulla ut cirka 3–5 cm.
Tejpa sedan fast hörnen längs med dina riktmärken. 
(Se figur 1)

Sätt en tejpbit tvärsöver tavlan, uppifrån och ner,
som delar WriteyBoarden på mitten. (Se figur 2)

Använd en rak kant, eller ett vattenpass, och en penna och rita vågräta och lodräta riktmärken
så att tavlan säkert blir rakt uppsatt. Ta ut WriteyBoarden ur den snygga förpackningen.

Ta bort tejpen från hörnen på någon av sidorna. Dra bort baksidan från WriteyBoarden.

När ni kommer till tejpbiten i mitten ska den som jämnar ut skära loss baksidan. Använd något vasst, 
men inte tänderna.(Var försiktig när ni håller WriteyBoarden från väggen så att den inte viks eller böjs
och blir skrynklig.)

Nu ska den som jämnar ut trycka fast WriteyBoarden på väggen, genom att stryka upp och ner med
med en trasa. Börja från mitten och arbeta utåt.

Använd den tillhörande gummiskrapan för att fästa WriteyBoarden och trycka ut eventuella luftbubblor.

Se Instruktionsvideon på WriteyBoards.com om du vill ha ytterligare handledning.

*Om ni sätter upp WriteyBoarden på en målad yta så se till att det var minst 30 dagar sedan den målades. Väggar med mycket textur eller porösa ytor är inte lämpliga att sätta upp WriteyBoard på.
*Eftersom vi inte kan förutse olika specifika faktorer (som underlagskvalité, omgivningsförhållanden, etc.) så kan vi inte garantera att det fungerar att sätta upp WriteyBoard just där du tänkt dig. Vi 
rekommenderar att du testar på en liten yta först för att se så att inte väggen reagerar negativt med klistret.


