Kako očistiti
in razkužiti
površine in
dodatke
SMART Board
produktom

Upoštevajte ta navodila, da bi lahko očistili svoj interaktivni zaslon, ne da bi pri tem poškodovali
zaščito proti bleščanju ali druge komponente izdelka. Ta navodila so primerna tudi za
interaktivne table in vse druge SMART dodatke.

Podrobnosti
Na splošno je za čiščenje SMART Board produktov najbolje, da uporabite le krpo, ki je nekoliko
navlažena z destilirano vodo. Nikoli ne pršite tekočine neposredno na površino produkta.

SMART je preizkusil in odobril uporabo naslednjega:
Razredčena raztopina belila
Za mešanje pravilne raztopine uporabite standardno belilo za gospodinjstvo z vsebnostjo 5%
natrijevega hipoklorita:
20 ml belila na 980 ml destilirane vode
Prilagodite mešanico raztopine tako, da ohranite 0,1% raztopino, če uporabljate belilo, ki je
močnejše ali šibkejše vsebnosti od 5% natrijevega hipoklorita.
Priporočamo, da za nanašanje raztopine na krpo uporabite razpršilno steklenico, da ne pride
do prenasičenosti raztopine.

Opomba
Pred čiščenjem celotne površine preizkusite raztopino na majhnem, neopaznem območju.

70-90% izopropil alkohol
Izopropilni alkohol je na voljo že predhodno razredčen in mešanje ni potrebno. Pri raztopinah,
ki imajo vsebnost izopropilnega alkohola nadd 90%, pa ga ustrezno razredčite z destilirano
vodo.
Priporočamo, da za nanašanje raztopine na krpo uporabite razpršilno steklenico, da ne pride
do prenasičenosti raztopine.

Opomba
Pred čiščenjem celotne površine preizkusite raztopino na majhnem, neopaznem območju.
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Čiščenje SMART Board produkta
Za ta postopek boste potrebovali dve mehki, neabrazivni krpi, ki ne puščata sledi kosmov ali
vlaken.

1.

Izklopite vse povezane računalnike.

2. Izklopite SMART Board produkt iz električnega omrežja.
3. Vse površine najprej obrišite s suho, mehko, neabrazivno krpo, da odstranite prah in
majhne delce.
4. Na drugo mehko, neabrazivno krpo nežno poškropite majhno količino vode ali čistilne
raztopine.

Opomba
Krpe ne prenasičite z raztopino do te mere, da bi iz nje kapljalo.

5. Zaslon obrišite z navlaženo krpo.
6. Po brisanju interaktivne površine SMART Board produkta obrišite še preostale
površine, ki se jih lahko običajno dotaknete, na primer okvir, pisala in druge dodatke.

POZOR
•

Na interaktivni površini SMART Board produkta ne uporabljajte permanentnih
markerjev ali markerje za suho brisanje. Če se na zaslonu uporabljajo takšni markerji,
jih čim prej odstranite z mehko, neabrazivno krpo, ki ne pušča vlaken.

•

Interaktivne površine ne drgnite z gostim ali hrapavim materialom.

•

Ne pritiskajte na interaktivno površino.

•

Na interaktivni površini ne uporabljajte čistilnih raztopin, ki niso predpisane ali čistilcev
stekla, ker lahko poškodujejo ali obarvajo zaslon.

•

Ne uporabljajte mokrih robčkov.
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