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COVID-19: Richtlijnen voor het reinigen van Brother-

producten 
In het licht van de huidige toegenomen bezorgdheid over vervuiling van oppervlakken, hebben 

we de volgende nieuwste reinigingsrichtlijnen voor uw Brother-producten gegeven. 

 

Om de buitenkant van het product schoon te maken, veegt u het voorzichtig en snel af met een 

zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een oplossing die bestaat uit 70% ethanol en 30% 

water. 

BELANGRIJK 

• Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat u het reinigt. Haal de stekker van het 

product uit het stopcontact of verwijder de batterijen uit het product. 

• Reinig het product altijd in een goed geventileerde ruimte. 

• Voorkom dat vocht in sleuven of openingen in het product komt, met inbegrip van openingen 

rond knoppen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade aan het product kan 

veroorzaken. 

• Laat na het reinigen de oppervlakken volledig drogen voordat u het product op het 

stopcontact aansluit, de batterijen opnieuw plaatst en het product weer inschakelt. 

• Gebruik de volgende oplossingen niet om het product schoon te maken, aangezien deze de 

plastic afdekking en / of kabels kunnen doen smelten of oplossen, wat kan leiden tot brand of 

elektrische schokken: ammoniak, ontvlambare sprays, reinigingsmiddelen die bleekmiddel, 

natriumhypochloriet of schuurmiddelen bevatten, of organische oplosmiddelen zoals benzeen, 

verfverdunner, poetsmiddel-verwijderaar of ontgeurder. 

 

NOTITIE 

1. De hier gegeven reinigingsmethode maakt deel uit van onze inspanningen om het risico op 

verspreiding van COVID-19 te helpen verminderen en kan daarom verschillen van de reguliere 

methode die we bieden in onze productdocumentatie. Voor regelmatige reiniging onder 

normale omstandigheden raden we het gebruik van alcohol af, omdat dit brandgevaar kan 

opleveren. 

2. Brother kan de effectiviteit van deze methode niet garanderen bij het elimineren van het 

risico van verspreiding van COVID 19. Waar printers worden gedeeld met andere mensen, 

moet u sociale afstand houden wanneer u ze bedient en regelmatig uw handen wassen. 

 


