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Navodila za razkuževanje izdelkov Yamaha 

 
Zaradi globalne pandemije COVID-19, ki se je začela v prvi polovici leta 2020, je vsak od nas dobil številna vprašanja v 

zvezi z razkuževanjem izdelkov Yamaha. Priporočamo, da pri razkuževanju izdelkov Yamaha sledite spodnjim korakom. 

Poleg tega bo vsebina navodil objavljena na spletni strani Yamaha. 

Upoštevajte, da ta navodila ne zagotavljajo popolne razkužitve izdelkov. Ne moremo zagotoviti preprečitve okužbe s 

COVID-19, tudi, če so vsa navodila upoštevana. 

 

 
1. Uvod (za vse instrumente) 

• To obvestilo in datoteke v prilogi ("ta navodila") so osnovna navodila za razkuževanje izdelkov Yamaha. 

• Vsebina teh navodil se nanaša na metode razkuževanja, ki se razlikujejo od običajnega čiščenja. Vsebina se lahko 

razlikuje od navodil v uporabniških priročnikih itd. 

• Poleg tega se lahko pojavijo vplivi na zunanji videz, odvisno od skladnosti materialov ter površinske obdelave 

posameznega dela izdelka in razkužila. Ne uporabljajte ali priporočajte metod razkuževanja, ki se razlikujejo od metod, 

opisanih v teh navodilih. 

• Ta navodila ne zagotavljajo popolne razkužitve izdelkov. To povejte tudi strankam. Poleg tega je treba stranke 

prositi, da tudi sami skrbno razkužujejo. 

 

2. Izdelki v izložbi in izdelki v ločeni prodaji 

• Glede na to, da prodajne aktivnosti vključujejo tesen fizični stik, kot je preizkušanje ustnikov, se posvetujte s 

strankami in temeljito očistite izdelek. 

• Ko je stranka uporabila izdelek, ga takoj razkužite za namene varnosti stranke, ki ga bo uporabljala naslednja. 

 

3. Oprema in izposojeni izdelki v glasbenih učilnicah itd. 

• Odgovorne opozorite, naj se izogibajo souporabi izdelkov, ki zahtevajo tesen telesni stik, kot so ustniki, in 

priporočite, naj vsak učenec kupi svoj izdelek. 

 

4. Instrumenti v privatni lasti 

• Ponovno poudarite 1. točko uvoda in metode, opisane v prilogi. Če imate v zvezi s tem kakšno vprašanje, se 

obrnite na svojega prodajnega zastopnika Yamaha. 

 
Lep pozdrav, 
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Navodila za razkuževanje akustičnih in hibridnih klavirjev 

Navodila za razkuževanje digitalnih klavirjev in klaviatur  

Navodila za razkuževanje trobil in pihal 

Navodila za razkuževanje godal  

Navodila za razkuževanje tolkal  

Navodila za razkuževanje kitar  

Navodila za razkuževanje bobnov 

Navodila za razkuževanje izdelkov sistemov ozvočenja  

Vsebina 
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Navodila za razkuževanje akustičnih in hibridnih klavirjev 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

Akustični in hibridni klavirji 

 Klaviatura Barvani deli 

 

Bele tipke 
 

Črne tipke 
 

Deli, barvani s poliestrsko barvo 

Ostali barvani deli 
Zadnja stran UP, spodnja površina zadnjega 

podpornika GP, spodnja površina klaviature 

UP/GP itd. 

 

 

 

 

 

Nevtralni 

detergent s 

površinsko 

aktivno snovjo 

*1 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 
2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 
4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 
2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 
4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 
2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 
4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 
2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 
4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev hipoklorit 

*2 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razpoke na površini klaviature. 

 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj obstaja nevarnost 

negativnega vpliva na tipke. 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 
3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 
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 Ostali deli 

Kovinski deli Deli iz plastike (akrilne) Deli iz plastike (neakrilne) Hibridni klavirji 
Logotip Yamaha, pedali (kovinsko območje), 

tečaj, uravnotežni pin, sprednji pin itd. 
Blokade nog GP (L&S), 

stranski furnir itd. 

polica za note iz plastike, blok tipk UP, gumijasti 

gumb zgornje sprednje plošče itd. 

upravljalna enota, panel iz tekočih kristalov, vtič 

za kable, preklopna postaja itd. 

 
 
 
 
 
 

 
Nevtralni 

detergent s 

površinsko 

aktivno snovjo 
*1 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Natrijev hipoklorit 

*2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ne uporabljajte natrijevega hipoklorita, saj 

lahko povzroči razbarvanje ali degradacijo. 

 

 
1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 

 
1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino in temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

vodo in temeljito ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne 

opraskate površine s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost 

izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov 

raztopine ali vode. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ne uporabljajte natrijevega hipoklorita, saj 

lahko povzroči razbarvanje ali degradacijo. 

 
 
 

Etanol 

*3 

 

 
Če gre za vdelane okraske itd., se lahko etanol 

uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

Vendar pa lahko pride do degradacije ali 

drugih sprememb. 

 
 
 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 
 
 

Ne uporabljajte etanola za polico za note in blok 

tipk, saj se lahko na belih tipkah pojavijo razpoke. 

 
 
 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razpoke na površini panela. 
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Navodila za razkuževanje digitalnih klavirjev in klaviatur 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 
 

Digitalni klavirji 

 Klaviatura Upravljanje na panelu Zunanjost 

Bele tipke Črne tipke Sprednji panel, gumbi itd. Deli, barvani s poliestrsko barvo Plošča PVC 

 

 

 

Nevtralni 

detergent s 

površinsko 

aktivno snovjo 

*1 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 

 

 

Natrijev hipoklorit 

*2 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte natrijevega 

hipoklorita, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte natrijevega 

hipoklorita, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 

 

 

Etanol 

*3 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj 

lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj 

lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 
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Electone in klaviature 

 
 
 
 
 
 
 

 Klaviatura Upravljanje na panelu Zunanjost 

Bele tipke Črne tipke Sprednji panel, gumbi itd. Pokrov tipkovnice Ostali deli 

 
 
 

Nevtralni 

detergent s 

površinsko 

aktivno snovjo 
*1 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 
 
 
 

 
Natrijev hipoklorit 

*2 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 
 
 

 
Ne uporabljajte natrijevega 

hipoklorita, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 
1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v 

notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 

 
 
 
 

 
Etanol 

*3 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

klaviature. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino in temeljito 

ožeta. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

3. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da 

ne opraskate površine s prekomernim 

drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja na strani 

tipkovnice. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo 

ostankov raztopine ali vode. 

 
 
 
 

 
Ne uporabljajte etanola, saj 

lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 

 
 
 
 

 
Ne uporabljajte etanola, saj lahko 

povzroči razpoke na pokrovu 

tipkovnice. 
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Navodila za razkuževanje trobil in pihal 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

Trobila 

 Lakirani deli Posrebreni deli Nekovinski deli 
Ustnik 

(posrebren) 
 

 

 

 

 
Etanol 

*3 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina 

ne kaplja in pušča sledi. 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina 

ne kaplja in pušča sledi. 

 

 

 

 

 
Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Ustnik se polaga v usta, zato ga po razkuževanju 

temeljito operite z vodo. 

 

 
Pihala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nekovinski deli 

Ustnik (fenolna plastika) Ustnik (ebonit) 

 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Ustnik se polaga v usta, zato ga po razkuževanju 

temeljito operite z vodo. 

 

 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

    Lakirani deli 

(saksofon) 
Deli iz plastike ABS Leseni deli Deli prevlečeni s kovino 

 

 

 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina 

ne kaplja in pušča sledi. 

 

Ne bo težav, če se uporablja etanol samo z rahlo 

brisanje površine; vendar pa daljši stik z alkoholnimi 

komponentami povzroči degradacijo materiala. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 

 

 

 

 

Ne brišite z alkoholnim razkužilom (vključno z 

razkužilnimi krpami, ki vsebujejo alkohol) ali vodo, 

saj lahko povzroči razbarvanje ali degradacijo 

materialov. 

*Priporočeno je, da se površina cevi obriše s suho 

krpo za poliranje ali drugo čisto krpo. 

 

 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina 

ne kaplja in pušča sledi. 
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Venova, Silent Brass 

 

 

 

 

 

 
 Venova Silent Brass 

Deli iz plastike ABS Jeziček iz plastike Deli iz plastike ABS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etanol 

*3 

 

Ne bo težav, če se uporablja etanol samo z rahlo 

brisanje površine; vendar pa daljši stik z alkoholnimi 

komponentami povzroči degradacijo materiala. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Jeziček se polaga v usta, zato ga po razkuževanju 

temeljito operite z vodo. 

*Za odstranjevanje vsakodnevne umazanije 

uporabljajte čistilo za ustnik. 

Čistilo za ustnik ne razkužuje, vendar ima učinek 

čiščenja, ki pomaga pri ohranjanju čistoče. 

 

Ne bo težav, če se uporablja etanol samo z rahlo 

brisanje površine; vendar pa daljši stik z alkoholnimi 

komponentami povzroči degradacijo materiala. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 

 

Kovček 

 Zunanjost, ročaj Notranjost 

 

 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje 

površine, razen površin s tiskom. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 

 

 

 

 

 

1. Narahlo razpršite blago v notranjosti z 

alkoholnim razkužilom. 

2. Ne zapirajte kovčka, dokler alkoholno 

razpršilo ne izhlapi. 

 

 
Kljunasta flavta, Pianica 

 Kljunasta flavta Pianica 

Deli iz plastike ABS Leseni deli Deli iz plastike 

 

 

 

 

 

 
 

Etanol 

*3 

 

Ne bo težav, če se uporablja etanol samo z rahlo 

brisanje površine; vendar pa daljši stik z alkoholnimi 

komponentami povzroči degradacijo materiala. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 

 

 

 

 

Ne brišite z alkoholnim razkužilom (vključno z 

razkužilnimi krpami, ki vsebujejo alkohol) ali vodo, 

saj lahko povzroči razbarvanje ali degradacijo 

materialov. 

*Priporočeno je, da se površina cevi obriše s suho 

krpo za poliranje ali drugo čisto krpo. 

 

Ne bo težav, če se uporablja etanol samo z rahlo 

brisanje površine; vendar pa daljši stik z alkoholnimi 

komponentami povzroči degradacijo materiala. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila 

navlažena z raztopino. 

2. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena 

z vodo in temeljito ožeta. 

3. Temeljito obrišite s suho krpo, da ne bo ostalo 

nobene raztopine ali vode. 
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Navodila za razkuževanje godal 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 

 

Godala 

 Trup Lok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

 

 

 

Ne uporabljajte alkohola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

razkroj laka in uporabljenih lesenih materialov. 

*Za čiščenje godal pripravite dve namenski krpi, eno za brisanje 

za kolofonije in eno za brisanje sledi rok ter prstov. Instrumente 

brišite previdno. 

Ni učinka sterilizacije ali razkuževanje, vendar lahko 

pričakujemo, da se do neke mere odstranijo virusi in 

bakterije na površini instrumentov. 

 

 

 

 

Ne uporabljajte alkohola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

razkroj laka in uporabljenih lesenih materialov. 

*Za čiščenje godal pripravite dve namenski krpi, eno za brisanje 

za kolofonije in eno za brisanje sledi rok ter prstov. Instrumente 

brišite previdno. 

Ni učinka sterilizacije ali razkuževanje, vendar lahko 

pričakujemo, da se do neke mere odstranijo virusi in 

bakterije na površini instrumentov. 
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Navodila za razkuževanje tolkal 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 

 

Tolkala 

       Lesene palice  

(marimba, ksilofon) 

Palice (vibrafon) Palice 

(orkestrski zvonovi, glockenspiel) 

 

 

 

 
Etanol 

*3 

 

Ne uporabljajte alkohola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

razkroj barve ali uporabljenih lesenih materialov. In ne 

uporabljajte mokrih krp itd. 

*Uporabite čisto krpo, da obrišete morebitna olja. Ni učinka 

sterilizacije ali razkuževanje, vendar lahko pričakujemo, da se 

do neke mere odstranijo virusi in bakterije na površini 

instrumentov. 

 

 
Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 

 

 
Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 

 
 

    Ogrodje  

(leseni deli) 

     Ogrodje 

(kovinski deli) 
Kovinski deli 

 

 

 

 

Etanol 

*3 

 
 

Ne uporabljajte alkohola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

razkroj barve ali uporabljenih lesenih materialov. In ne 

uporabljajte mokrih krp itd. 

*Uporabite čisto krpo, da obrišete morebitna olja. Ni učinka 

sterilizacije ali razkuževanje, vendar lahko pričakujemo, da se 

do neke mere odstranijo virusi in bakterije na površini 

instrumentov. 

 

 
Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 

 

 
Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 
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Navodila za razkuževanje kitar 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 

 
Kitare 

 Kitara Kitarski ojačevalec 

Trup (razen strun) 
 

Zunanjost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevtralni detergent s 

površinsko aktivno 

snovjo 

*1 

 

 

 

 

1. Nanesite razredčen nevtralni detergent na mehko, čisto 

krpo, ki jo za tem temeljito ožamete, nato pa prevodno 

obrišite morebitna olja. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Celotno površino temeljito obrišite z mehko, čisto, suho 

krpo. 

*Nevtralnega detergenta ne nanašajte neposredno na lesene 

dele, ki niso zaščiteni z barvo (ubiralka, kobilica, notranjost 

akustične kitare). 

 

 

 

 

 

 
1. Nanesite razredčen nevtralni detergent na mehko, čisto 

krpo, ki jo za tem temeljito ožamete, nato pa prevodno 

obrišite morebitna olja. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Celotno površino temeljito obrišite z mehko, čisto, suho 

krpo. 

 

 

 
Etanol 

*3 

 

 

 
Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 

 

 

 
Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 
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Navodila za razkuževanje bobnov 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 

 
Bobni 

 Kovinski deli Stol 

 

 

 

 

 
Etanol 

*3 

 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 

 

 

 

Etanol se lahko uporablja samo za rahlo brisanje površine. 

1. Površino rahlo obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z 

raztopino. 

2. Takoj pobrišite s krpo za poliranje itd., da tekočina ne kaplja 

in pušča sledi. 
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Navodila za razkuževanje izdelkov sistemov ozvočenja 
*1 Za izdelke, ki se lahko razkužijo z nevtralnim detergentom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,32 % mešane raztopine, alkilamin 

oksidi in polioksietilen alkil eter; Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je razkuževanje učinkovito ob uporabi 0,05-% raztopine 

alkilamin oksidov in raztopine polioksietilen alkil eter nad 0,2 %. Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 

 
 

*2 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z natrijevim hipokloritom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 0,5 % raztopine. Ministrstvo za 

zdravje, delo in socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 0,05 %. 

Uporabite raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

*3 Pri izdelkih, ki se lahko razkužujejo z etanolom, je učinek na izdelke potrjen do maksimalne koncentracije 80 % raztopine. Ministrstvo za zdravje, delo in 

socialne zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo na Japonskem je izjavilo, da je učinkovito razkuževanje z raztopino 70 %. Uporabite 

raztopino, priporočeno v posamezni državi. 
 

Izdelki sistemov ozvočenja 

 
 

Mešalna miza (digitalna, analogna), procesor, močnostni 

ojačevalec, stenski upravljalnik, digitalna nadzorna plošča 

 
Zvočniki 

Zunanjost, upravljanje na panelu (vrtljivi gumbi, drsniki, tipke, 

panel iz tekočih kristalov itd.) 

 
Upravljanje, ročaj 

 
Membrana zvočnika 

 

 

 

 

 

 

 

Nevtralni detergent s 

površinsko aktivno 

snovjo 

*1 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z raztopino in 

temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne opraskate površine 

s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov raztopine ali 

vode. 

 

1. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z raztopino in 

temeljito ožeta. 

2. Počakajte 5 minut. 

3. Obrišite z mehko krpo, ki je bila navlažena z vodo in temeljito 

ožeta. 

4. Ostanke vlage obrišite s suho krpo. 

*Uporabite mehko krpo in pazite, da ne opraskate površine 

s prekomernim drgnjenjem. 

Pazite, da voda ne kaplja v notranjost izdelka. 

Tudi temeljito obrišite, tako da ne bo ostankov raztopine ali 

vode. 

 

 

 

 

 

 

 
Ne dotikajte se membran zvočnikov. In membran zvočnikov ne 

namakajte z razkužilom ali vodo, saj lahko povzroči razbarvanje 

ali degradacijo. 

 

 

 

Natrijev hipoklorit 

*2 

 

 

 

Ne uporabljajte natrijevega hipoklorita, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 

 

 

Ne uporabljajte natrijevega hipoklorita, saj lahko povzroči 

razbarvanje ali degradacijo. 

 

 

Ne dotikajte se membran zvočnikov. In membran zvočnikov ne 

namakajte z razkužilom ali vodo, saj lahko povzroči razbarvanje 

ali degradacijo. 

 

 

 

Etanol 

*3 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 

 

 

 

Ne uporabljajte etanola, saj lahko povzroči razbarvanje ali 

degradacijo. 

 

 

Ne dotikajte se membran zvočnikov. In membran zvočnikov ne 

namakajte z razkužilom ali vodo, saj lahko povzroči razbarvanje 

ali degradacijo. 

 


