
KAKO NAJ OČISTIM SVOJ TERMINAL?

Pravilno:
Terminal očistite z vlažno krpo za čiščenje na 
osnovi etanola ali navlažite krpo z najmanj 
70-odstotnim etanolom. 

Nepravilno:
Čistilnega sredstva, gospodinjskih čistil ali 
 dezinfekcijskega spreja ne nanašajte direktno 
na terminal.

 

Zaslon terminala očistite z mehko, suho antistatično krpo.

IZBIRA PRAVEGA ČISTILNEGA SREDSTVA 

Terminal očistite s čistilnim robčkom na bazi etanola ali z vla-
žno krpo, ki ste jo namočili v čistilno raztopino s 70% etanola 
in jo dobro oželi. Čistilnega sredstva ali dezinfekcijskega 
spreja ne nanašajte direktno na terminal. Ne uporabljajte obi-
čajnih čistilnih sredstev in razkužil, ker lahko poškodujejo 
vašo napravo. Izogibajte se škodljivim izdelkom, npr. topilom, 
kot sta aceton in mineralni špirit. Ne uporabljajte izopropanola.

KAKO POGOSTO MORAM OČISTITI  
SVOJ TERMINAL?

Če vaš terminal vsak dan uporablja samo peščica ljudi, zados-
tuje, da ga očistite enkrat na dan. Če pa na dan izvedete 
veliko  transakcij, vam priporočamo, da terminal očistite večkrat 
na dan.

POMEMBNO

S svojim terminalom ravnajte kot s pametnim telefonom ali 
prenosnim računalnikom. Izogibajte se čistilnim sredstvom, 
ki jih ne bi uporabili za čiščenje teh naprav.

Čiščenje
terminala

NAVODILA ZA REDNO ČIŠČENJE

Dobra higiena in čistoča vseh površin v podjetjih sta zdaj pomembnejši kot kadar koli prej –  
zaradi zaščite zaposlenih in strank. Vaš terminal predstavlja pogosto točko stika  

med vašimi strankami in zaposlenimi. Za vašo osebno varnost in za varnost vaših strank,  
vas želimo opomniti, da terminal redno čistite.
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Digital Payments 
for a Trusted World

Lokalno kontaktno osebo poiščite na naslovu: worldline.com/merchant-services/contacts

Ti preprosti koraki vam bodo pomagali, da zaščitite svoje stranke in zaposlene ter jim zagotovite, da vaša organizacija  
izvaja vse potrebno za preprečitev širjenja virusnega obolenja.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

•  Svoje stranke spodbudite k izvajanju brezstičnih plačil. 
•  Poleg terminala namestite razkužilo in spodbujajte svoje stranke k temu, da si pred uporabo terminala razkužijo roke.

http://worldline.com/merchant-services/contacts

