
Przewodnik dotyczący czyszczenia 
systemów POS i kas samoobsługowych

CO NALEŻY ROBIĆ

Spryskać najpierw ścierkę/
ręcznik środkiem do czyszczenia, 

a następnie przystąpić do 
wycierania powierzchni.

Używać ścierek 
z mikrofibry 
lub miękkich 

ręczników.

Ścierkę/ręcznik należy 
tylko zwilżyć, a nie 

nadmiernie namaczać.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ

Nie używać ściernych środków czyszczących (np. 
proszków) ani ściernych materiałów do czyszczenia 

(np. szczotek lub gąbek z chropowatą powierzchnią).

Nie rozpylać środka 
czyszczącego 

bezpośrednio na 
urządzenia.

Nie namaczać 
urządzeń 

elektronicznych 
płynami czyszczącymi.

commerce.toshiba.com

Produkty Toshiba są projektowane tak, 
aby przetrwać w najbardziej surowych 
środowiskach sklepowych. W normalnych 
warunkach eksploatacji punkty sprzedaży i 
kasy samoobsługowe oraz powiązane z nimi 
akcesoria peryferyjne są dotykane przez 
pracowników i klientów. Instrukcje konserwacji 
Toshiba zalecają, aby wszystkie powierzchnie 
takich urządzeń czyścić alkoholem 
izopropylowym 90%. Więcej dobrych praktyk 
związanych z czyszczeniem urządzeń Toshiba 
opisano w instrukcjach konserwacji firmy. 
Więcej informacji na temat dezynfekcji i 
czyszczenia można znaleźć w wytycznych CDC.

W przypadku urządzeń systemowych we/wy innych 
producentów niż Toshiba zaleca się zapoznanie z 
instrukcjami dostarczonymi wraz z tymi produktami.

ALKOHOL 
IZOPROPYLOWY

* Informacje na temat procesów dezynfekcji i czyszczenia można uzyskać w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). CDC oraz Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) są najbardziej miarodajnymi źródłami informacji w kwestiach medycznych i biologicznych. Prosimy o zapoznanie się ze środowiskowymi 
zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji CDC.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

ZALECANY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY: 

DODATKOWE 
ZALECENIA: 

90% 
W przypadku czyszczenia powierzchni 
używanych regularnie, jak np. ekrany 
dotykowe, nie ma potrzeby wyłączania 
systemu.

• Toshiba zaleca, aby osoba obsługująca 
stanowisko wylogowała się z aplikacji 
POS na czas czyszczenia.

• Wyczyszczony ekran dotykowy może 
nie działać w pełni precyzyjnie, gdy 
jest jeszcze wilgotny.

W przypadku czyszczenia powierzchni, 
które nie są dotykane podczas normalnej 
eksploatacji, Toshiba zaleca wyłączenie 
systemów POS / kas samoobsługowych 
i odłączenie ich od zasilania sieciowego, 
aby zapobiec wszelkim problemom, jakie 
mogłyby wyniknąć podczas przesuwania 
urządzenia bądź narażania go na 
wstrząsy i uderzenia.

• Uderzenia mogą uszkodzić systemy 
wyposażone w dyski twarde.

• Może dojść do odłączenia przewodów 
krytycznych urządzeń we/wy.

W przypadku chęci wyczyszczenia 
wnętrza wyposażenia 

elektronicznego należy 
skonsultować się z odpowiednio 

przeszkolonym personelem.

UWAGI:

Wyposażenie można 
czyścić tak często, jak to 
koniecznie, bez obaw o 
negatywny wpływ na jego 
trwałość czy wydajność.

Jako alternatywne 
rozwiązanie dotykowe 
można wykorzystać 
stylus zgodny z 
systemem pCAP.


