
 About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 
hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 
between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

Como limpar os seus 
produtos Acer 

 

 Precauções 

• Nunca limpe o seu produto enquanto o 
sistema estiver ligado. Certifique-se de 
desligar o seu produto de qualquer fonte de 
energia e remova todos os dispositivos e cabos 
externos. 

• Não utilize sprays de aerossóis, lixívia ou 
produtos de limpeza abrasivos. 

• Não utilize qualquer líquido que contenha 
acetona, tolueno, ácido etílico, amoníaco ou 
cloreto de metilo. 

• Não pulverize o produto diretamente sobre o 
painel LCD, e certifique-se de que o painel LCD 
está seco antes de fechar a tampa. 

 Dicas gerais  

• Use apenas um pano macio e sem pelos para 
limpar o seu produto. Evite usar materiais 
abrasivos como panos abrasivos, toalhas, 
toalhas de papel ou materiais similares. 

• Esfregue suavemente o seu produto para 
limpá-lo. Não utilize pressão ou força 
excessiva que possa causar danos 
permanentes ao produto. 

Limpeza do painel LCD  

• Pulverize álcool isopropílico a 70-75% num 
pano sem pelos e limpe suavemente o painel 
LCD.  

• Se ainda houver marcas ou manchas, limpe 
suavemente com um pano seco na mesma 
direção, movendo-o do topo do painel de LCD 
para o fundo.  

Limpeza da tampa do LCD, 
moldura do LCD, parte  
superior e inferior  

• Pulverize álcool isopropílico a 70-75% num 
pano sem pelos e limpe suavemente a tampa 
do LCD, a moldura do LCD, a parte superior e a 
inferior. 

• Se ainda houver marcas ou manchas, 
humedeça o pano com um produto de limpeza 
neutro e limpe as áreas sujas.  

Limpeza do teclado   

Observação: Certifique-se de que se encontra numa 
área exterior ou bem ventilada quando utilizar ar 
comprimido para remover detritos. 

• Use um pequeno aspirador com escova para 
limpar detritos no teclado.  

• Pode também utilizar uma lata de ar 
comprimido para expelir quaisquer partículas 
que estejam presas entre as teclas.  

Limpeza das saídas de ar de 
arrefecimento 
Observação: As aberturas de refrigeração permitem que 

o ar quente saia do produto para o manter fresco. 
As saídas de ar de arrefecimento podem estar 
localizadas na lateral, na parte traseira e/ou na 
parte de baixo do produto. Certifique-se de que se 
encontra numa área exterior ou bem ventilada 
quando utilizar ar comprimido para remover os 
detritos. 

• Utilize um pequeno aspirador para remover pó 
ou detritos acumulados nas aberturas de 
ventilação.  

• Também pode usar uma lata de ar comprimido 
para expelir as aberturas de ventilação.  

Limpeza das portas de  
entrada e saída (I/O)  
Observação: Certifique-se de que se encontra numa área 

exterior ou bem ventilada quando utilizar ar 
comprimido para remover os detritos. 

• Utilize um pequeno aspirador ou uma lata de 
ar comprimido para remover quaisquer 
detritos que possam ter-se acumulado dentro 
ou ao redor das portas.  
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