Vinkkejä työpisteen siivoukseen, sekä
vähittäiskauppa, - ja näyttöratkaisujen
puhdistukseen helpottamaan yrityksiä
hallitsemaan taudin leviämistä.
Koronaviruksen uhan jatkuessa ympäri maailmaa, Sharp on ryhtynyt toimiin tarjotakseen asiakkailleen tarvittavaa tietoa Sharpin toimisto,- vähittäiskauppa ja näyttöratkaisujen asianmukaiseen
puhdistamiseen, ja sitä kautta taudin leviämisen estämiseen liittyen.
Sharp on luonut alla olevat suositukset, jotta yritykset pystyvät asianmukaisesti puhdistamaan
jaettujen laitteiden, kuten Sharpin monitoimilaitteiden, tulostinten, monitorien, kosketusnäyttöjen,
kannettavien tietokoneiden, sähköisten kassajärjestelmien pinnat.

Suositus Sharpin toimisto,- ja vähittäiskaupan näyttöjen ulkoisten kosketuspintojen
puhdistamiseen.

Varotoimenpiteitä, jotka tulee ottaa huomioon
puhdistaessasi Sharpin toimisto,- näyttö tai
vähittäiskaupparatkaisuja.

On suositeltavaa käyttää 70% laimennettua isopropyylialkoholia tai etanolialkoholia, jossa on 30% vettä. Seuraa näitä ohjeita
puhdistaaksesi Sharp - laitteet oikein.

3		 Älä ikinä suihkuta puhdistusainetta suoraan laitteistolle.
Käytä ainoastaan pumpulivapaata,- tai mikrokuituliinaa.

3		 Käytä kertakäyttöhanskoja (lateksi tai nitriili) 		
puhdistaessasi ja desinfioidessasi pintoja.
3		 Laita laite pois päältä ja ota virta pois seinästä.
3		 Kosteuta mikrokuituliina mikstuuralla, jossa on 70% 		
isopropyylialkoholia tai etanolialkoholia ja 30% vettä
(älä ruiskuta).
3		 Aloita näytöstä tai monitoimilaitteen hallintapaneelista
ja putsaa lopuksi kaapelit.
3		 Puhdistaessasi näyttöpintaa tai kosketusnäyttöpaneelia,
pyyhi yhteen suuntaan.
3		 Desinfioinnin jälkeen, kopiokone/skanneri tulee puhdistaa
uudestaan käyttäen lasin puhdistukseen sopivaa liinaa.
3		 Lopetettuasi, heitä pois kertakäyttöhanskat ja pese kätesi
välittömästi vähintään 20 sekunnin ajan saippualla ja 		
vedellä.
		

3		 Älä käytä paperisia pyyhkeitä tai nenäliinoja laitteiston 		
puhdistamiseen.
3		 Älä käytä alkoholi/vesi - yhdistelmää, jossa on vahvempaa
kuin 70% isopropyyli,- tai etanolialkoholia.
3		 Vältä kontaktia silmiin tai iholle puhdistaessasi alkoholilla,
ja varmista, että ilmastointi toimii puhdistustöitä 		
tehdessäsi.
3		 Puhdista ainoastaan ulkoiset kosketuspinnat
puhdistaessasi ja desinfioidessasi laitteistoa.
3		 Älä ikinä käytä hiovia materiaaleja tai kemikaaleja, kuten
valkaisuainetta, ammoniakkia, asetonia, peroksidia tai 		
muita vastaavia aineita, sillä nämä saattavat vahingoittaa
laitteistoa ja sen elektronisia komponentteja.
3 Ajan saatossa, asiakkaat saattavat havaita näkyviä 		
muutoksia laitteiden pinnoissa liittyen tässä dokumentissa
mainittuihin puhdistusmenetelmiin.
3		 Ole erityisen varovainen puhdistaessasi maalattuja,- 		
tai mattapintaisia pintoja: testaa pienellä alueella ennen
jatkamista.
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