
Omstart av vanndispenser 

og bruksanvisning
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Vi innser mer enn noen gang at det er viktig å beskytte både ansatte og kunder når 
du kommer tilbake til arbeidsplassen etter nedstengningen.

Derfor har vi utarbeidet disse retningslinjene for å tilby 
praktisk støtte. slik at dispenseren fungerer optimalt, 
samt er ren og trygg å bruke. Vårt råd til kundene 
er å oppmuntre til, og gjennomføre regelmessige 
renseprosedyrer av dispenseren, med sterkt fokus på 
håndhygiene og sosial distansering.

Dette vil gjøre det mulig for deg å fortsette å gi 
den viktige tilgangen til vanndispenseren de 
ansatte trenger på en trygg måte. Rent drikkevann, 
økt hygiene sammen med den virkningsfulle 
kombinasjonen av Firewall® og BioCote®, vil gi 
trygghet til dine ansatte og kunder, mens vi sammen 
fortsetter å navigere gjennom disse usikre tidene.
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Hva du må gjøre for å starte dispenseren  
på nytt og samtidig holde den hygienisk
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Omstart av vanndispenser og bruksanvisning

Bruk av vanndispenseren etter en periode  
uten aktivitet
Før du bruker en dispenser, maskin eller utstyr for første gang etter en inaktiv periode, anbefaler vi følgende trinn:
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Beste praksis for dispensere og maskiner

Om maskinen har vært avslått, slå den på igjen og la det gå minst 1 time før du bruker maskinen. Dette gir 
tilstrekkelig tid til oppvarming og avkjøling av vannet. Sett på på vann- og CO2-gassforsyningen igjen hvis en av 
disse har blitt skrudd av.

Hvis maskinen har vært avslått, må du dispensere og tømme minimum 5 liter av både romtemperert, kaldt og 
kullsyreholdig vann - og minimum 3 liter av varmt vann. Det kan være du må dispensere ut enda mer vann for best 
mulig smak. 

Skyllingen hjelper med å fjerne stagnert vann fra systemet. For vanndispensere med kullsyreholdig vann, vil 
prosessen også fjerne mulige luftbobler som kan ha dannet seg. I tillegg kan endringer i temperatur og og 
lyseksponering påvirke smak og lukt negativt.

Rens alle utvendige overflater på maskinen, inkludert alle dyser, kraner, tappehåndtak og dryppbrett. Bruk et 
godkjent rengjøringsmiddel for næringsmiddelbruk; slik som Wl Sanitizer.

Den beste praksis for andre produkter

Glass,krus, gjenbrukbare flasker, karaffler og lignende
 
Vask alt av glass,krus, gjenbrukbare flasker, karaffler og lignende - for hånd med varmt vann og oppvaskmiddel, og 
deretter skyll. Plasser deretter i oppvaskmaskin og kjør to vaskesykluser for sikkerhetsskyld.

Kaffemaskiner
 
Se bruksanvisningen for den daglige/ukentlige vedlikeholdsrutinen, og følg de før bruk. I mangel av 
bruksanvisning, gå gjennom disse enkle trinnene:   

- Tøm eventuelle kaffegrutoppsamlere med rester av kaffegrut.
- Kjør gjennom 3-4 kopper kaffe før bruk.
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Omstart av vanndispenser og bruksanvisning

Utfør den daglige hygienerutinen med noen 
forbedringer
Etter prosedyrene for omstart, kan du benytte enhver anledning til å oppmuntre til regelmessig desinfisering av utstyr og 
forbruksvarer, samt intensivere de personlige hygienerutinene - for å forhindre spredning av virus og bakterier.
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Best praksis

Personlig hygiene
 
Vask eller desinfiser hendene med en alkoholbasert håndrensegelé før og etter bruk av dispenseren. Befinner du 
deg ved dispenseren, husk å nyse og hoste i albuekroken for å forhindre smittespredning. Vi anbefaler å plassere en 
håndrenser og renseservietter innen rekkevidde av dispenseren, og en avfallsbeholder til brukte renseservietter.

Sosial distansering 

Hold trygg avstand fra andre når du bruk vanndispenseren/kafemaskinen. Det anbefales en avstand på minst 1 meter 
til enhver tid. 

Desinfeksjon av dispenseren 

Bruk et desinfeksjonsmiddel som f.eks. WL Sanitizer eller engangs desinfiseringsmidler for regelmessig desinfisering 
av dispenseren. Vær spesielt oppmerksom på dispenseringsområdet.

Desinfeksjon av utstyr for drikke

Glass, krus, gjenbrukbare flasker, karafler og andre drikkebeholdere må vaskes i oppvaskmaskin etter bruk - uten 
unntak. To vaskesykluser anbefales. Hvis du bruker engangskopper, må du oppmuntre til kast av disse rett etter bruk. 
Ikke bruk engangsutstyr om igjen, eller la andre enn brukeren ta seg av kast av dette. 

Rutiner for installasjon og service på stedet
Våre installatører og teknikere fra Waterlogic følger strenge hygienerutiner. Dette for å 
opprettholde en høy trygghet for våre kunder og våre ansatte ved kundebesøk.

Disse inkluderer å unngå fysisk kontakt med kunder, 
inkludert håndhilsing eller deling av gjenstander, slik som 
penner, elektronisk utstyr og verktøy, samt opprettholde en 
avstand på minst 1 meter fra kunder. Definisjon av hender 
før og etter hvert kundebesøk, samt ha på engangshansker 
under hele besøket (som kastes etter bruk). Vi benytter 
også desinfiseringsspray eller servietter for å desinfisere 
dispenseren. 

Hvis det er bekreftet COVID-19-tilfeller på arbeidsplassen 
din, kan våre serviceteknikere etter eget skjønn velge å 
ikke fortsette besøket. Teknikere som selv har symptomer, 
vil ikke være på jobb før de er symptomfrie og erklært 
smittefrie.



Gir uovertreffelig 
rent og trygt vann
Firewall® renser vannet trygt og gjør det 
opp til 99.9999% bakteriefritt og 99.999% 
virusfritt.

I motsetning til mange andre dispensere, renser vår patenterte 
Firewall med UVC-teknologi vannet grundig helt frem til ditt beger. 
Dette forhindrer at bakterier og virus som Legionella, Salmonella, 
E. coli, hepatitt og Rotavirus kommer inn i systemet, forurenser 
drikkevannet ditt og potensielt forårsaker sykdom. Du kan stole på at 
verdens mest sertifiserte vannrensingsteknologi gir deg det sikreste 
vannet til din arbeidsplass.

BioCote® reduserer mikrober 
med 99,5% i løpet av to timer

BioCote® innebygd antimikrobiell beskyttelse 
eksklusiv * for Waterlogic, begrenser veksten 
av lukt og flekkfremkallende bakterier, virus 
og mugg rundt doseringsområdet og filteret, 
og holder dispenseren friskere og renere 
lenger.

* Eksklusivt for Waterlogic i kategorien for 
drikkevannsdispensere og løsninger til kommersiell bruk.
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Det forventes at sosial distansering vil bli fast rutine i en periode. Derfor er det opprettet huskeregler for å forsikre en trygg 
bruk av Waterlogic vanndispensere. Denne materiellpakken er designet med det mål å holde dispenseren så ren som mulig, 
samt oppmuntre til sosial distansering. Materiellpakken kan lastes ned gratis. Gulvklistremerket kan kjøpes. Ring oss eller 
besøk vår nettside for å se alle produktene. 
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HOLDAVSTAND

Hold det rent...
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Vask hendene både før og etter 
bruk av dispenseren

Unngå å berøre dispenserområdet 
med koppen eller flasken

Hold avstand dersom noen andre 
benytter dispenseren

Rengjør dispenseren regelmessig
med Wl Sanitizer

FILL UP

MOVE
ON

Klistremerker for vanndispenser

Informasjonskort (bakside)

Informasjonskort (forside)

300 mm gulvklistremerke (tilgjengelig for kjøp)

Vi er her for å hjelpe

For å bestille eller andre spørsmål, ring oss i dag på 23 34 40 00 eller besøk  
www.waterlogic.no/restart 

Vi er her for deg med praktisk støtte, slik at du kan være sikker på at vanndispenseren er ren, trygg og fungerer optimalt. 
Vi er glade for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha - slik at du trygt kan komme i gang igjen med bruk av din 
vanndispenser. 

Vi har en rekke produkter som hjelper deg med å oppnå økt trygghet på arbeidsplassen:

• WL Sanitizer, en kraftig desinfeksjonsspray og desinfiserende engangsservietter for dispenseren: Begge gir 
24-timers beskyttelse. 

• Et godt utvalg gjenbrukbare flasker og glasstøy, samt en rekke engangskopper. 

• Materiell sosial distansering og hygiene på arbeidsplassen, samt trygg bruk av vanndispenseren.


