Jak restartovat a znovu
používat váš výdejník

Co je nezbytné pro restart a hygienický
provoz vašeho výdejníku
Uvědomujeme si, že v současné situaci je ochrana vašich zaměstnanců a
obchodních partnerů důležitější, než kdy předtím.
V návaznosti na aktuální stav jsme si pro vás připravili
následující dokument, který vám pomůže zajistit
bezpečný provoz vašeho výdejníku. Naše hlavní rada
zní: udržujte osobní odstupy a dbejte na hygienu
rukou.

Ten vám umožní poskytovat důvěryhodný zdroj pitné
vody pro vaše zaměstnance. Zdravý pitný režim zajistí
kombinace technologií Firewall® a BioCote®, které
pracují na nejvyšší výkon, aby uspokojily potřeby
vašich zaměstnanců a klientů.
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Používání výdejníku po odstávce
Před prvním použitím přístroje po době odstavení doporučujeme provést tyto kroky:

Osvědčené postupy pro provoz výdejníku
Pokud byl přístroj vypnutý, zapněte ho a nechte jej uvést do provozu alespoň jednu hodinu před použitím, aby byl
zajištěn dostatečný čas pro ohřev a chlazení vody. Znovu zapněte přívod vody a plynu CO2, pokud byly vypnuté.
Pokud měl přístroj delší pauzu v používání, odtočte minimálně 5 litrů pro pokojovou, studenou a perlivou vodu a
minimálně 3 litry pro vodu horkou. Je možné, že vzhledem k chuťovým preferencím, může být objem odtočené
vody i vyšší. Odtočenou vodu vylijte do odpadu.
Proplachem odstraníte stojatou vodu ze systému. V případě výdeje perlivé vody odstraníte také vzduchové bubliny,
které mohly zůstat ve stroji. Změny teploty a vystavení světlu také může ovlivnit chuť a vůni vody.
Vyčistěte všechny části exteriéru stroje včetně trysek, tlačítek, kohoutků, okapových misek, čelních a bočních stran
přístroje dezinfekčním přípravkem, jako je např. Aqua Dosa.
V případě přístrojů reversní osmózy používejte tyto každý druhý den, aby byly membrány čerstvé a naplněné a aby
se zajistilo, je využita veškerá voda z nádrže. Zkontrolujte tlak v nádrži a případně znovu natlakujte.

Osvědčené postupy pro provoz ostatních zařízení
Nádoby s pitnou vodou
Veškeré sklo, opakovaně použitelné lahve, karafy a další nádoby na pitnou vodu omyjte ručně horkou vodou a
přípravkem na mytí nádobí a poté opláchněte. Umístěte do myčky nádobí a umyjte dvěma cykly, aby se odstranily
všechny zbytky nečistot.
Zásobníky na led
U zásobníků na led před použitím zlikvidujte veškerý uložený led a také první sadu čerstvě vyrobeného ledu.
Automaty na kávu
Přečtěte si, prosím, před uvedením do provozu, uživatelskou příručku pro obsluhu příslušného stroje. V případě, že
příručka není k dispozici, postupujte podle následujících pokynů:
- Vyprázdněte obsah všech zásobníku ve stroji.
- Vytočte alespoň 1 litr horké vody zmáčknutím tlačítka výdeje pro horkou vodu.
- První výdej 3-4 porce kávy vylijte do odpadu.
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Zlepšování každodenních hygienických návyků
Po provedení procesu restartování je nutné dodržovat pravidelné čištění a osobní hygienu, aby bylo co nejvíce zabráněno
kontaminaci ploch přístroje nežádoucími patogeny.

Osvědčené postupy
Osobní hygiena
Před a po použití výdejníku si ruce umyjte a vydezinfikujte pomocí přípravků na bázi alkoholu. Pokud v blízkosti
výdejníku kýcháte, nebo kašlete, zakryjte si ústa, aby nedošlo k šíření patogenů. Doporučujeme, aby v blízkosti
výdejníku byl k dispozici gel na ruce, dezinfekční ubrousky a koš na použité dezinfekční ubrousky.
Osobní odstup
Vždy při používání výdejníku udržujte od ostatních bezpečnou vzdálenost, která je stanovená na 2 metry.
Dezinfekce přístroje
Pravidelně dezinfikujte výdejník pomocí dezinfekčního spreje, jako je Aqua Dosa, nebo použijte jednorázové
dezinfekční ubrousky. Zvláštní pozornost věnujte oblasti výdeje.
Sanitace nádob na pitnou vodu
Veškeré skleněné nádobí, opakovaně použitelné lahve, karafy a jiné nádoby na pitnou vodu musí být bez výjimky
po každém použití umyty v myčce na nádobí. Doporučujeme umývání na dva cykly. Pokud používáte jednorázové
kelímky, nepoužívejte je znovu a likvidujte je po každém použití.

Pravidla instalace a servisu přístroje na pracoviště
Servisní technici společnosti Waterlogic dodržují přísná pravidla hygieny.
Doporučujeme našim zákazníkům, aby se takovými pravidly také řídili, zajistí tak
bezpečnost vlastních i našich pracovníků během servisních zásahů, které v prostorách
provádíme.
Tyto pravidla zahrnují vyhýbání se přímému fyzickému
kontaktu s klientem, včetně podávání rukou, nebo
podávání psacích potřeb a nářadí, dodržování odstupu ve
vzdálenosti minimálně dvou metrů, používání dezinfekce
rukou před a po každé návštěvě u klienta, používání
jednorázových latexových rukavic, které se povinně likvidují
po prvním použití a používání dezinfekčního spreje a
ubrousků k sanitaci výdejníku.

Pokud byly na vašem pracovišti potvrzeny případy nákazy
COVID-19, mohou se servisní technici podle svého uvážení
rozhodnout nepokračovat v provádění servisní činnosti.
Technici, kteří sami trpí symptomy, nebudou svojí práci
vykonávat, dokud nebudou bez příznaků a dokud nebude
potvrzen jejich bezpečný návrat do práce.
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Poskytování
bezkonkurenčně
nejbezpečnější a
nejčistší vody
Technologie Firewall® bezpečně čistí
vaši vodu až o 99,9999 % bakterií a až o
99,999 % virů
Na rozdíl od jiných výdejníků napojených na vodovodní řad
mají naše přístroje patentovanou UVC technologii Firewall®,
která důkladně čistí vodu až po výdejní trysku. Tím se zabrání
tomu, aby se do systému dostaly bakterie a viry, jako jsou
Legionella, Salmonella, E.coli, Hepatitida a Rotavirus, které
mohou kontaminovat vaši pitnou vodu a způsobovat různá
onemocnění. Nejuznávanější technologii čištění vody na
světě můžete důvěřovat, na vaše pracoviště dodává tu
nejbezpečnější vodu.

BioCote® redukuje 99,5 %
mikrobů v průběhu dvou hodin
Waterlogic vám exkluzivně* poskytuje
zabudovanou antimikrobiální ochranu BioCote®,
která v prostorách výdeje a filtrů omezuje výskyt
bakterií, virů a plísní, které způsobují zápach a
vytvářejí skvrny. Váš výdejník je tak udržován čistý a
bezpečný po delší dobu.
* Waterlogic exkluzivně jako jediný nabízí tuto ochranu v kategorii
výdejníků napájených ze sítě, určených pro komerční použití

Pomůžeme vám
Nabízíme vám podporu, aby váš výdejník byl čistý a bezpečný. Rádi vám zodpovíme další dotazy ohledně bezpečnosti,
které mohou vyvstat při vašem návratu.
Máme specializované produkty, které vám pomohou dosáhnout zvýšené hygieny a bezpečnosti na pracovišti:
• Aqua Dosa, silný dezinfekční sprej poskytuje vašemu výdejníku ochranu po 24 hodin.
• Výběr BPA free lahví, které mohou být použity opakované a lze je mýt v myčce.

Pro další informace, poptávku, či objednávku zavolejte na linku +420 607 008 057, nebo
navštivte naše stránky waterlogic.cz
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