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Guia de limpeza de equipamentos e impressoras 

de etiquetas, rfid e códigos de barras  

Os nossos equipamentos e impressoras de etiquetas  estão 
desenhados para utilização nos mais diversos ambientes de trabalho.  

Mesmo que os usos diários normais dos equipamentos requeiram 
uma interação física limitada por parte dos utilizadores, 
desenvolvemos as seguintes indicações para limpar o exterior e o 
interior dos equipamentos:

1. Desligue a alimentação antes de limpar para evitar um mau 
funcionamento.

2. Use um pano suave humedecido com álcool ou detergente suave.
3. Não derrame nem roce álcool directamente nem nenhuma 

solução de limpeza sobre os equipamentos.
4. Humedeça um pano suave e limpe logo o equipamento.
5. Áreas recomendadas de limpeza:

 Cobertas exterior, botões e painéis.
(excluindo visores LCD e as janelas do consumível)

 Porta rolos de etiquetas interior.

Productos de limpeza 

recomendados: 

Álcool ou um detergente 
suave.

Frequência: 

Sempre que seja necessário, 
isto não afecta o 
funcionamento ou qualidade 
do equipamento.

Recomendação  

adicional: 

Limpe a impressora depois de mudar o 
papel, é uma boa práctica que ajuda a 
perlongar a vida útil das peças, como a 
cabeça da impressora. 

* Para obter mais informação sobre os processos de desinfeção e limpeza, consulte o Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo de Enfermidades (ECDC). El ECDC ou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) devem ser as suas referências para assuntos médicos e biológicos. Por favor consulte o documento Limpeza e desinfeção ambiental do ECDC.  

Permitido

Assegure-se de desligar a 
alimentação antes de 
limpar para evitar um 
mau funcionamento 

Use um pano de 
microfibra ou 

toalhitas suaves.

Pulverize o produto de 
limpeza sobre o pano e 
limpe logo a superfície

Limpar com um pano 
que esteja húmido, mas 

não empapado e a 
pingar

Para limpar a cabeça de 
impressão, sensores e o 
rolo, utilize a rutina de 

limpeza normal.

Não Permitido 

Não pulverize os produtos de 
limpeza directamente sobre 

os equipamentos 

Não utilize produtos de 
limpeza nem materiais 

abrasivos   

Não molhe o equipamento 
electrónico com líquido de 

limpeza

Nunca limpe com álcool o 
visor LCD e a janela de vista 

de consumível, utilize um 
detergente suave




