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Felhívás
A Promethean ActivPanel és ActivBoard felületének
tisztítása és fertőtlenítése
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más nemzeti és nemzetközi szervezetek
által a koronavírus további terjedésének megelőzésére nyújtott útmutatását
követve a Promethean forgalmazói csapata a következőket ajánlja:
Az ActivPanel valamint az ActivBoard használata előtt és után a kézmosás vagy a
hatékony kézfertőtlenítő használata kiemelten fontos.
Az ActivPanel rendszeres tisztítása ajánlott a megfelelő higiéniás környezet
fenntartása érdekében. Kérjük, az ActivPanel üveg tisztításakor kövesse az alábbi
lépéseket:
•
•
•
•

Kapcsolja ki az ActivPanelt és húzza ki a tápkábelt
Ne permetezzen tisztító folyadékot közvetlenül az ActivPanelre
Az ActivPanel felületének tisztításához használjon száraz, 100%-os
pamutkendőt vagy mikroszálas törlőkendőt
Ne gyakoroljon túlzott nyomást az üvegfelületre

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az ActivPanel keretének és távirányítójának
megtisztításakor:
•
•

•
•

Használjon 100% pamutkendőt vagy mikroszálas törlőkendőt
Amennyiben a keret vagy a távirányító olyan mértékben szennyezett,
hogy szárazon nem hatékony a tisztításuk, abban az esetben enyhén
nedves törlőkendővel végezze a tisztítást
Nedves kendő alkalmazása során ügyeljen, hogy nedvesség ne
szivároghasson a készülék belsejébe, mert károsodást okozhat
Végül törölje szárazra a keretet és a távirányítót

Az alábbi eljárás alkalmazható abban az esetben, amikor az ActivPanel
üvegfelülete alaposabb fertőtlenítést igényel:
•
•
•

•

Kapcsolja ki az ActivPanelt és húzza ki a tápkábelt
Enyhén nedvesítsen meg 90%-os etanollal egy mikroszálas kendőt
Ezt a folyadékot közvetlenül ne alkalmazza az üvegfelületen
Egyirányban törölje le a panel üvegfelületét, ügyelve arra, hogy a kerettel
ne érintkezzen a kendő
A felületet nagy erővel nyomni tilos
A tisztítást követően szárítsa meg a felületet, mikroszálas törlőkendő
segítségével

Figyelem: tartsa be a tisztítóoldat biztonsági előírásait, valamint gyermekektől
tartsa távol.
Azon intézményekben, ahol elrendelték a tantermek általános fertőtlenítését,
minden esetben gondoskodni kell az ActivPanel megfelelő védelméről, hiszen az
alkalmazott vegyszerek kárt tehetnek a készülékekben.
•
•
•
•
•
•
•

Áramtalanítsa az ActivPanelt
Fedje be az ActivPanel összes bemeneti és kimeneti csatlakozóját
Fedje le az összes szellőzőnyílást, de ne feledkezzen meg ezek
eltávolításáról az első használatbavételt megelőzően
Ne használjon ammónia alapú tisztítószereket
Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül az ActivPanelre
Ne maradjon nedvesség az ActivPanel felületein
Minden esetben 100% pamut (mikroszálas) kendőt használjon

Kérjük, győződjön meg arról, hogy azok a személyek, akik az ActivPanel és
ActivBoard interaktív táblák, valamint a tantermek takarításával meg lettek bízva,
tisztában vannak a tisztítási eljárásokkal.
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