Hoe uw Acer producten
te reinigen

Schoonmaken van de LCDcover, de LCD-behuizing, de
bovenkant en de onderkant
van de behuizing
•

•

Voorzorgsmaatregelen
•

•
•
•

Maak uw product nooit schoon terwijl het
systeem aan staat. Zorg ervoor dat u uw
product loskoppelt van elke stroombron en
verwijder alle externe apparaten en kabels.
Gebruik geen spuitbussen, bleekmiddelen of
schuurmiddelen.
Gebruik geen vloeistof die aceton, tolueen,
ethylzuur, ammoniak of methylchloride bevat.
Spuit niet rechtstreeks op het LCD-paneel en
zorg ervoor dat het LCD-paneel droog is
voordat u het deksel sluit.

Algemene tips
•

•

Gebruik alleen een zachte, pluisvrije doek om
uw product af te vegen. Vermijd het gebruik
van schurende materialen zoals schurende
doeken, handdoeken, papieren handdoeken
of soortgelijke materialen.
Veeg uw product zachtjes af om het te
reinigen. Gebruik geen overmatige druk of
kracht die het product blijvend kan
beschadigen.

Schoonmaken van het LCDpaneel
•
•

Spuit 70-75% isopropylalcohol op de
pluisvrije doek en veeg het LCD-scherm
voorzichtig af.
Als er nog steeds vlekken of strepen zijn, veeg
dan voorzichtig met een droge doek in
dezelfde richting van de bovenkant van het
LCD-paneel naar de onderkant.

Spuit 70-75% isopropylalcohol op de
pluisvrije doek en veeg voorzichtig de LCDhoes, de LCD-beugel, de bovenkant van de
behuizing en de onderkant van de behuizing
schoon.
Als er nog sporen of vlekken zijn, bevochtig
het doekje dan met een neutraal
reinigingsmiddel en veeg de vuile zones af.

Schoonmaken van het
toetsenbord
Opmerking: Zorg ervoor dat u zich buiten of in een goed
geventileerde ruimte bevindt wanneer u perslucht
gebruikt om vuil te verwijderen.
•
•

Gebruik een kleine stofzuiger met borstel om
het toetsenbord te ontdoen van vuil
U kunt ook een busje perslucht gebruiken om
eventuele deeltjes die tussen de toetsen
vastzitten weg te blazen.

Reinigen van de
koelventilatoren
Opmerking: Door de koelroosters kan warme lucht uit
het product stromen om het koel te houden. De
koelroosters kunnen zich aan de zijkant,
achterkant en/of onderkant van het product
bevinden. Zorg ervoor dat u zich buiten of in een
goed geventileerde ruimte bevindt wanneer u
perslucht gebruikt om vuil te verwijderen.
•
•

Gebruik een kleine onderdruk om stof of vuil
te verwijderen dat zich heeft opgehoopt in de
ontluchtingsopeningen.
U kunt ook een busje perslucht gebruiken om
de ontluchtingsopeningen uit te blazen.

Reinigen van de I/O-poorten
Opmerking: Zorg ervoor dat u zich buiten of in een goed
geventileerde ruimte bevindt wanneer u perslucht
gebruikt om vuil te verwijderen.
•

Gebruik een klein vacuüm of een busje
perslucht om het vuil te verwijderen dat zich in
of rond de I/O-poorten heeft opgehoopt.
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