COVID-19: Diretrizes de limpeza para produtos Brother
À luz das preocupações atuais em relação à limpeza de superfícies, fornecemos as
seguintes orientações de limpeza mais recentes para os seus produtos Brother.
Para a parte externa do produto, limpe-a de forma cuidada e rápida, com um pano macio e
sem fiapos umedecido com uma solução use uma solução desinfetante recomendada pela
Anvisa, composta por 70% de etanol e 30% de água.
IMPORTANTE
• Antes da limpeza, verifique se o produto está desligado. Desligue o produto da tomada
elétrica ou remova as baterias do produto.
• Limpe sempre o produto em uma área bem ventilada.
• Evite que a humidade entre nas ranhuras ou aberturas do produto, incluindo os espaços ao
redor dos botões, pois isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danificar o produto.
• Após a limpeza, deixe as superfícies secarem completamente antes de ligar o produto à
tomada elétrica ou reinstalar as baterias e ligar o produto novamente.
• Não use as seguintes soluções para limpar o produto, pois podem derreter ou dissolver as
tampas plásticas e / ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico: amônia,
sprays inflamáveis, detergentes que contêm lixívia, hipoclorito de sódio ou abrasivos, ou
solventes orgânicos como benzeno, diluente, removedor de polish ou desodorizante.

NOTA
1. O método de limpeza fornecido aqui faz parte de nosso esforço para ajudar a reduzir
o risco de espalhar o COVID-19 e, portanto, pode ser diferente do método regular
fornecido na documentação do produto. Para limpeza regular em circunstâncias
normais, não recomendamos o uso de álcool, pois isso pode resultar em risco de
incêndio.
2. A Brother não pode garantir a eficácia deste método para eliminar o risco de espalhar
o COVID 19. Quando as impressoras são partilhadas com outras pessoas, mantenha
um distanciamento social ao operá-las e lave as mãos com frequência.
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