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Aanbevolen reinigingsinstructies SEAL SHIELD™ hardware 

Aanbevolen reinigingsprotocollen 

Uw SEAL SHIELD ™ afwasbaar toetsenbord of muis is “de eerste verdediging” bij infectiecontrole. Door de 

voorgestelde reinigingsprotocollen te volgen, kunt u het risico op infectie verminderen. 

GEBRUIK DESINFECTERENDE SPRAYS 

 Dit product is ontworpen om te worden gereinigd 

met de meeste medische, commerciële, 

antibacteriële, antivirale en schimmelwerende 

sprays. Spuit alle oppervlakken grondig in, ook tussen 

de toetsen. Gebruik schoonmaakproducten zoals 

aangegeven en volg uw schoonmaakprotocollen. 

Veeg overtollig vocht weg voor gebruik. 

 

GEBRUIK DESINFECTERENDE DOEKJES 

 Desinfectiedoekjes op alcohol- of bleekmiddelbasis 

zijn de snelste en gemakkelijkste manier om dit 

product te desinfecteren. Gebruik 

schoonmaakproducten zoals aangegeven en volg uw 

schoonmaakprotocollen. 

 

VOLLEDIG ONDERDOMPELEN IN WATER MET ZEEP 

 
Dit product is ontworpen om volledig in water te 

worden ondergedompeld (IP 68-classificatie). Laat 

het product weken in water met een reinigingsmiddel 

(veilig om een bleekoplossing te gebruiken). Gebruik 

schoonmaakproducten zoals aangegeven en volg uw 

schoonmaakprotocollen. Spoel na het wassen met 

zoet water. Voor gebruik droog schudden 

VAATWASSER 

 Dit product is ontworpen om door een vaatwasser 

met vaatwasmiddel te worden gebruikt. Warmte-

instellingen mogen niet hoger zijn dan 140 graden 

Fahrenheit (60˚ Celsius). Plaats het product op het 

bovenste rek van de vaatwasser. Voer de standaard 

was cyclus uit met de modus "Verwarmd drogen" 

UIT. Haal uit de vaatwasser en schud droog, veeg 

overtollig vocht weg voor gebruik. 

 



 

 

C a r e  f o r  h a r d w a r e            www.disko-nl.com

 

Belangrijk: Koppel bij het reinigen het toetsenbord of de muis los van het toetsenbord/ PC of laptop Zorg 

ervoor dat de USB connector stevig afgesloten worden door middel van de seal cap, zodat het binnendringen 

van water en vocht wordt voorkomen. 

Bij de toetsenborden van het type SSKSV207 en SSWKSV207 is de seal cap bevestigt aan het snoer. Deze schuift 

u over de USB stekker, zodat hier geen water in kan komen: 

 

Bij toetsenborden van het type SSKSV099 zit de seal cap aan de achterzijde van het toetsenbord bevestigd. Duw 

deze goed over de micro USB uitgang: 

 

Noot: indien de SEAL CAP niet is (goed) aangebracht tijdens het reinigen, en er onverhoopt water / vocht via de 

connector, binnenstroomt, dan vervalt de garantie 

 

 

Naam leverancier:  
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