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COVID-19: Pokyny pro čištění výrobků Brother 

S ohledem na současné zvýšené obavy týkající se čistoty povrchů vašich výrobků Brother uvádíme 

následující nejnovější pokyny pro čištění. 

 

Chcete-li očistit vnější stranu výrobku, jemně a rychle jej otřete měkkým hadříkem, který nepouští 

vlákna, navlhčeným v roztoku obsahujícím 70% etanolu a 30% vody. 

 

DŮLEŽITÉ 

• Před čištěním se ujistěte, že je výrobek vypnutý. Odpojte jej z elektrické zásuvky, nebo z něj 

vyjměte baterie / akumulátory. 

• Výrobek vždy čistěte na dobře větraném místě. 

• Zabraňte vniknutí vlhkosti do všech štěrbin a otvorů ve výrobku, včetně prostorů kolem tlačítek, 

v rámci prevence před požárem, úrazem elektrickým proudem, nebo poškozením výrobku. 

• Po očištění nechte před zapojením produktu do elektrické zásuvky, nebo opětovným vložením 

baterií / akumulátorů povrchy zcela zaschnout. 

• K čištění produktu nepoužívejte následující roztoky, které by mohly roztavit nebo rozpustit 

plastový kryt a / nebo kabely s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Jedná 

se především o čpavek, hořlavé spreje, jakékoli čisticí prostředky obsahující bělidlo, chlornan 

sodný, brusné pasty, nebo organická rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo barvy, odstraňovač 

leštidla nebo deodorant. 

 

POZNÁMKA 

1. Uvedená metoda čištění je součástí našeho úsilí přispět ke snížení rizika šíření COVID-19. 

Může se lišit od běžné metody, kterou popisujeme v naší dokumentaci k výrobku. Pro pravidelné 

čištění za normálních okolností nedoporučujeme používat alkohol, jehož aplikace může mít za 

následek nebezpečí vzniku požáru. 

2. Společnost Brother nemůže zaručit účinnost této metody pro eliminaci rizika šíření COVID-19. 

Pokud jsou tiskárny sdíleny s jinými lidmi, udržujte při jejich používání osobní odstup a často si 

dostatečně umývejte ruce. 
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COVID-19: Návod na čistenie produktov Brother 

S ohľadom na súčasné zvýšené obavy ohľadom čistoty povrchov sme pre Vás pripravili následujúci 

návod na čistenie zariadení Brother. 

 

Pre očistenie vonkajšieho povrchu Vášho produktu ho jemne a rýchlo otrite mäkkou handričkou, 

nepúšťajúcou vlákna, navlhčenou v roztoku obsahujúcom 70% etanol a 30% vody. 

 

DÔLEŽITÉ 

• Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Odpojte ho z elektrickej zásuvky alebo z neho 

vyberte batérie. 

• Vždy čistite zariadenie v dobre vetraných priestoroch. 

• Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akýchkoľvek štrbín alebo otvorov na produkte, vrátane medzier 

okolo tlačidiel. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu 

zariadenia. 

• Po vyčistení nechajte povrch kompletne vyschnúť. Nezapájajte zariadenie do elektrickej 

zásuvky, nevkladajte batérie ani ho nezapínajte, pokiaľ nie je kompletne suché.  

• Na čistenie povrchov produktov nepoužívajte nasledujúce roztoky, pretože by mohli rozpustiť 

alebo roztaviť plastové kryty a/alebo kabeláž, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah 

elektrickým prúdom: nepoužívajte amoniak, horľavé spreje, akékoľvek saponáty obsahujúce 

bielidlo, chlórnan sódny, brúsivá alebo organické rozpúšťadlá ako napríklad benzén, riedidlo na 

farby, odstraňovač lesku, dezodorizér 

 

POZNÁMKA 

3. Tu uvedená metóda čistenia zariadenia je súčasťou našej snahy minimalizovať šírenie COVID-

19, a preto môže byť rozdielna od štandardnej metódy čistenia zariadenia uvedenej v príručke. 

Pre bežné čistenie nedoporučujeme používať alkohol, pretože môže spôsobiť vznik požiaru.  

4. Spoločnosť Brother nemôže zaručiť účinnosť tejto metódy pri eliminácii rizika šírenia COVID 19. 

V prípade zdieľania tlačiarní s inými ľuďmi, udržiavajte pri ich používaní sociálne odstupy a 

často si umývajte ruky.  

 

 


