
Handleiding voor de reiniging van 
POS- & Self-Checkout-hardware

TOP DO’S

Sproei het reinigingsmiddel op 
de doek/handdoek en veeg over 
het oppervlak dat gereinigd moet 

worden

Gebruik 
microvezeldoeken 

of zachte 
handdoeken

Reinig met een vochtige 
doek/handdoek, geen 

doordrenkte/kletsnatte 
doek/handdoek

TOP DON’TS

Gebruik geen schurende 
reinigingsmiddelen (poeders) of 

schurende schoonmaakmaterialen 
(schuurborstel, schuurspons, enz.)

Sproei geen 
reinigingsmiddelen 

direct op  
apparatuur

Dompel de 
elektronische 

apparatuur niet onder 
in reinigingsvloeistof

commerce.toshiba.com

De producten van Toshiba zijn ontwikkeld om 
de zwaarste winkelomstandigheden te weerstaan. 
Dit betekent dat pinautomaten, zelfscankassa’s, 
scanners en andere aanverwante hardware 
intensief worden gebruikt door zowel klanten 
als werknemers. De onderhoudshandleidingen 
van Toshiba raden het gebruik van 90% 
isopropylalcohol aan om alle oppervlakken te 
reinigen. Raadpleeg de onderhoudshandleiding 
van Toshiba voor uw product voor aanvullende 
beste praktijken voor het reinigen van apparatuur 
van Toshiba. Raadpleeg de CDC-richtlijn voor 
aanvullende informatie over ontsmettings- en 
reinigingsprocedures.*

Voor niet-Toshiba hardware, zoals I/O-apparaten 
van 3e partijen die aan het systeem gekoppeld 
zijn, raadt Toshiba aan om de aanwijzingen van 
de betreffende fabrikanten te volgen.

ISOPROPYLAL-
COHOL

*Raadpleeg de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voor ontsmettings- en reinigingsprocedures. De CDC of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
moeten uw referentiepunt zijn voor de medische en biologische deskundigheid. Raadpleeg de milieuaanbevelingen betreffende reiniging en ontsmetting van de CDC

FREQUENTIE: 

AANBEVOLEN 
REINIGINGSOPLOSSING: 

AANVULLENDE 
AANBEVELING: 

90% 
Het systeem kan ingeschakeld blijven tijdens 
het reinigen van de oppervlakken die normaal 
worden gebruikt, zoals aanraakschermen

• Toshiba raadt aan dat de bediener 
afmeldt op de POS-toepassing tijdens 
het reinigen

• Foute invoeren zijn te verwachten 
en normaal tijdens het reinigen van 
aanraakschermen wanneer deze nog 
nat zijn

Voor het reinigen van oppervlakken 
die normaal niet worden aangeraakt/
gebruikt tijdens de werking, raadt Toshiba 
aan om de POS-/self-checkout-systemen 
uit te schakelen, om problemen als gevolg 
van het normale bewegen/stoten van het 
systeem tijdens reiniging te voorkomen.

• Stoten/schokken kunnen systemen 
met harde schijven beschadigen

• Kabels die kritiek zijn voor de werking 
van I/O-apparaten kunnen loskomen

Vraag aan opgeleid personeel 
om de binnenkant van 

elektronische apparatuur te 
reinigen

OPMERKINGEN:

Reinig zo vaak als nodig 
zonder de levensduur 
of kwaliteit van de 
apparatuur te beïnvloeden

Een pCAP 
compatibele stylus 
is een alternatieve 
mogelijkheid om het 
scherm aan te raken


