
Vejledning til genstart og 
brug af vandautomat
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I forbindelse med at vores medarbejdere og kunder igen vender tilbage til 
arbejdspladsen efter nedlukningen, indser vi mere end nogensinde før, hvor vigtigt 
det er at passe godt på dem.

Derfor har vi udarbejdet disse praktiske retningslinjer, 
som skal hjælpe dig med at holde din vandautomat 
ren og sikker, så den fungerer optimalt. Vi anbefaler 
vores kunder at opfordre til og støtte regelmæssig 
rengøring af vandautomaten med stærk fokus på 
håndhygiejne og social afstand.

På den måde kan du fortsat tilbyde dine 
medarbejdere vigtig adgang til det nødvendige 
drikkevand på en tryg måde. Sundt drikkevand, øget 
hygiejne og den effektive kombination af Firewall® og 
BioCote® vil beskytte dine medarbejdere og kunder, 
mens vi sammen fortsætter med at navigere gennem 
disse usikre tider.
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Sådan genstarter du vandautomaten og 
sikrer, at den er hygiejnisk at bruge.
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Vejledning til genstart og brug af vandautomat

Brug af vandautomaten efter en længere pause
Inden du igen bruger en af vores vandautomater, maskiner eller udstyr efter en længere pause, anbefaler vi at følge disse 
trin:

Better thinking, better water, better for you, better for the planet 3

God praksis for brug af vandautomater og -maskiner

Tænd maskinen, hvis den har været slukket, og vent mindst 1 time, inden du bruger maskinen. Det giver maskinen 
den nødvendige tid til opvarmning og køling af vandet. Tænd også for forsyningen af vand og CO₂-gas, hvis der har 
været slukket for disse.

Hvis maskinen har stået ubrugt i længere tid, skal du køre mindst 5 liter af henholdsvis stuetempereret og koldt 
vand samt danskvand igennem systemet og mindst 3 liter varmt vand. Det kan være nødvendigt at køre mere vand 
igennem systemet for at få den bedst mulige smag. Det brugte vand bør ikke drikkes.

Gennemskylningen fjerner stillestående vand fra systemet. I maskiner til danskvand fjerner skylningen også 
eventuelle luftbobler fra systemet. Skift i temperatur og lyseksponering kan også påvirke vandets smag og lugt.

Desinficer alle udvendige overflader på maskinen, herunder alle dyser, taphaner og -håndtag, mærkater, 
drypbakker og beholdere med et fødevaregodkendt desinfektionsmiddel, såsom WL Sanitizer.

God praksis for andre produkter

Glas, karafler og lignende
 
Vask alle glas, flasker, karafler og andre drikkebeholdere i hånden med varmt vand og flydende opvaskemiddel, og 
skyl af. Vask derefter det hele i opvaskemaskinen to gange for at for at rengøre fuldstændigt.

Kaffemaskiner 
 
Læs om den daglige vedligeholdelse af kaffemaskinen i brugervejledningen, og følg vejledningen før brug. Følg 
disse enkle trin, hvis du ikke har en brugervejledning:

- Tøm alle bakker, der kan indeholde rester af kaffegrums.
- Aftap 3-4 kopper kaffe før brug.
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Sådan forbedrer du den daglige hygiejne
Når maskinen er genstartet, bør du opfordre til regelmæssig desinfektion af udstyr og forbrugsvarer samt til øget personlig 
hygiejne – dette for at forhindre spredning af virus og bakterier.  
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God praksis

Personlig hygiejne
 
Vask eller desinficer hænderne med en alkoholbaseret håndsprit før og efter brug af vandautomaten. Husk at nyse 
eller hoste i ærmet, når du befinder dig ved vandautomaten, for at forhindre smittespredning. Vi anbefaler at placere 
håndsprit og desinficerende vådservietter ved vandautomaten og en affaldsbeholder til brugte servietter.

Social afstand

Hold sikker afstand fra andre, når du fylder vandautomaten. Det anbefales at holde mindst 1 meters afstand til  
enhver tid.

Desinfektion af vandautomat

Brug en desinficerende spray, såsom WL Sanitizer, eller desinficerende vådservietter til engangsbrug til regelmæssig 
desinfektion af vandautomaten. Vær særlig grundig omkring aftapningsområdet på maskinen.

Desinfektion af glas, karafler og lignende

Alle glas, flasker, karafler og andre drikkebeholdere skal vaskes i opvaskemaskine efter brug – uden undtagelse. Det 
anbefales at vaske det hele to gange. Ved brug af engangskopper bør disse smides ud umiddelbart efter brug. Brug 
ikke kopperne flere gange, og lad ikke andre smide dem ud for dig.

Protokol for installation og service på 
arbejdspladsen
Waterlogics teknikere følger strenge rutiner for hygiejne. Vi anmoder vores kunder om 
at respektere disse tiltag, der skal beskytte vores medarbejdere, når de besøger jeres 
kontorer, men som også er til for at beskytte jeres egne medarbejdere.

Disse omfatter: 
• at undgå fysisk kontakt med kunder, herunder at give 

hånd eller dele genstande, såsom kuglepenne og værktøj
• at opretholde mindst 1 meters afstand fra kunder  at 

bruge håndsprit før og efter hvert besøg
• at bruge engangshandsker under hele besøget (som 

kasseres efter brug)
• at bruge håndsprit eller vådservietter til desinfektion af 

vandautomaten.

Hvis der er bekræftede COVID-19-tilfælde på din 
arbejdsplads, kan vores teknikere vælge at afbryde 
besøget. Teknikere, som selv oplever symptomer, vil 
ikke møde på arbejde, førend de er fri for symptomer og 
erklæret raske og smittefrie.



Enestående 
rent og 
sikkert vand
Firewall® renser vandet og gør det op til 99,9999 % 
fri for bakterier og 99,9999 % fri for virus

Til forskel fra andre vandrensere, renser vores patenterede  
Firewall UVC-teknologi vandet grundigt helt frem til  
aftapningsdysen. Dette forhindrer bakterier og vira, såsom  
Legionella, Salmonella, coli, hepatitis og rotavirus, i at få adgang  
til systemet, forurene dit drikkevand og forårsage sygdom.  
Du kan være forsikret om, at verdens bedst certificerede 
vandrensningsteknologi vil forsyne din arbejdsplads med  
det sikreste vand.

BioCote® reducerer mikrober 
med 99,5 % i løbet af to timer

Den indbyggede antimikrobiel beskyttelse 
BioCote®, som Waterlogic har eneret 
på*, begrænser udviklingen af lugt- og 
pletfremkaldende bakterier, vira og mug 
omkring aftapningsområdet og filtret, og 
holder vandautomaten frisk og ren længere.

*Eneret for Waterlogic i kategorien drikkevandsautomater og 
-løsninger til virksomheder.



Better thinking, better water, better for you, better for the planet 6

Det forventes, at vi skal forholde os til social afstand på mellemlang sigt, og derfor har vi udarbejdet forskelligt materiale, 
der skal formidle budskabet om at holde afstand ved brug af Waterlogic-vandautomater. Materialet er udviklet med fokus 
på at tage ansvar for at holde vandautomaten så ren som muligt samt opfordre til social afstand. Du kan gratis downloade 
materialet. Gulvklistermærket kan købes. Ring, eller se det fulde udvalg på nedenstående hjemmeside.
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KEEP YOURDISTANCE

Keep it clean...
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Wash your hands before and 
after using the dispenser

Avoid touching dispense nozzle with 
cup or bottle rim

Respect social distancing if 
someone else is dispensing

Sanitise dispenser regularly
with AquaDosa

FILL UP

MOVE
ON

Klistermærker til vandautomat

A-bordskilt (bagside)

A-bordskilt (forside)

300 mm gulvklistermørke (kan købes)

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Ring til os i dag på 70 23 80 55, eller besøg www.waterlogic.dk/restart for at bestille, eller 
hvis du har spørgsmål.

Vi tilbyder praktisk support, som kan hjælpe dig med at holde din vandautomat ren og sikker, så den fungerer optimalt. 
Vi besvarer også gerne yderligere spørgsmål til, hvordan du på sikker vis få din vandautomat op at køre igen.

Vi har flere forskellige produkter, som kan hjælpe dig med at øge sikkerheden på arbejdspladsen:

• WL Sanitizer, en effektiv desinficerende spray og vådservietter til engangsbrug, der beskytter i 24 timer. 

• Et stort udvalg af flasker og glas, som kan vaskes i opvaskemaskinen, samt et udvalg af kopper til engangsbrug. 

• Skiltning til brug ved vandautomaten til at minde om at holde afstand og god hygiejne på arbejdspladsen.


