Hardware de POS e
Self-checkout Guia de Limpeza
Touchscreens
As telas touchscreens podem ser efetivamente limpas com detergente
diluído ou até 70% de solução de álcool isopropílico. Certifique-se de seguir o
procedimento de limpeza abaixo para evitar danos à tela touchscreen:
1.

Manter seu hardware
higienizado é crítico à saúde
do consumidor sempre.
Especialmente agora.

Limpar a tela usando um pano não abrasivo e uma solução de detergente
diluído, como sabão doméstico e água. Não aplique nenhum produto de
limpeza diretamente na tela e não mergulhe o pano: torcer antes de usá-lo.

2.

Seque a tela com outro pano macio.

3.

A tela então pode ser ainda mais limpa por - um pano com isopropyl solução
de álcool, ou usando lenços pré-embalados para limpar tela.

Superfícies plásticas e metálicas
Recomendamos a limpeza de superfícies plásticas e metálicas do PDV ou
self-checkout com solução de água, água e alvejante. Note que o alvejante pode
danificar roupas.

Outros dispositivos
A NCR reconhece que existem dispositivos de hardware de terceiros não-NCR
usados com nossos produtos, e recomendamos seguir as instruções fornecidas
por esses fornecedores.

Produtos desinfetantes
Os seguintes desinfetantes recomendados pela Agência de Proteção Ambiental
dos EUA (EPA), ou seu equivalente, são seguros para uso em produtos NCR:
• Clorox Desinfetante - Reg. Nº 5813-79
• Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes Reg. Nº 67619-12
• Clorox Commercial Solutions Limpador de Peróxido de
Hidrogênio Desinfetante - Reg. Nº 67619-25
• Lonza Desinfetante Wipes - Reg. Nº 6836-313

Álcool
Isopropílico
Limpezas frequentes
não devem impactar a
vida ou a performance
do equipamento.

Deixe o sistema ligado se estiver
limpando superfícies que são
tocadas durante operações normais
Superfícies que não são
normalmente tocadas durante
as operações regulares, é
recomendado que desligue
a máquina

• Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (solução 20%
mais limpa para a relação de água) - Reg. 777-89
• Lenços desinfetantes profissionais da superfície purell Reg. No. 84150-1
• Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes Reg. No. 9480-12

FAZER durante a Limpeza

USE um pano de
microfibra ou tolha
para a limpreza

PULVERIZE O PRODUTO PARA A
LIMPEZA em um pano ou toalha e
limpe a superfície necessária

LIMPE com um pano
ou toalha úmidos mas
não encharcados

CONSULTE a equipe de serviços
treinada para limpeza do interior
de seu equipamento

NÃO FAZER durante a Limpeza

NÃO pulverizar produtos
de limpeza diretamente
nos equipamentos

NÃO usar limpadores abrasivos (em pó) ou materiais de
limpeza abrasivos (bucha, esfregões, etc)
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NÃO embeba o equipamento
eletrônico com o produto de
limpeza líquido

