INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE PENTRU CONSUMATOR

Este obligatorie spălarea pe mâini înainte de orice operațiune legată de POU-watercooler: folosire, curățire.
1. Instalarea Purificatorului
(Point of Use= POU)
Pentru a reduce riscul de contaminare al apei datorită amplasării necorespunzătoare,
este interzisă amplasarea Purificatorului:
* în aer liber sau în bătaia directă a razelor solare;
* într-un mediu cu praf, neventilat sau umed;
* lângă ţevi ce duc la formarea de condens sau în locuri unde apa se poate colecta pe podea;
* la mai puţin de 20 cm de o sursă de căldură;
* în locuri unde există pericol de îngheţ sau temperaturi mai mari de 25º C;
Pentru a reduce pericolul accidentelor datorită amplasării necorespunzătoare, este interzisă amplasarea
Purificatorului:
* pe o podea înclinată sau alunecoasă;
* pe căi cu acces continuu sau de evacuare în caz de incendiu;
* Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm între perete şi spatele Purificatorului.
* Nu ridicaţi Purificatorul de robineţi.
* Nu racordaţi POU-watercoolerul la sursa de energie electrică dacă nu este alimentat cu apă.
* Nu înclinaţi Purificatorul mai mult de 45º la transport şi aşteptaţi minimum o oră după mutare înainte de a-l
conecta la sursa de energie electrică.
* Priza la care conectaţi Purificatorul trebuie să fie: dedicată acestuia; prevăzută cu împământare; tensiunea de
alimentare 220V.
* Nu se va folosi la alimentarea cu ener-gie electrică decât cordonul cu care este echipat Purificatorul.
2. Utilizarea Purificatorului
* La prima utilizare se așteaptă cca. 35 minute pentru încărcarea filtrelor și a bazinelor de apă; abia după acest timp
se racordează Purificatorul la sursa de energie.
* Robinetul albastru este pentru apă rece şi se acţionează apăsând clapeta.
* Robinetul roşu este pentru apă caldă şi se acţionează împingând clapeta către robinet şi apăsând-o.
* Verificați dacă apa curge la cei doi robineți, mai întâi la cel de apă caldă.
* În partea din spate a Purificatorului se află un comutator pe care dacă îl acţionaţi, robinetul roşu vă va furniza apă
caldă; în caz contrar, veţi avea apa la temperatura camerei; după aproximativ 25 minute, apa din re-zervoare se va
răci, respectiv încălzi; Purificatorul este gata pentru utilizare.
* Purificatorul este destinat consumului de apă din rețea.
* Purificatorul este echipat cu sistem performant de filtrare.
* Dacă există pierderi de apă din Purificator, se închide robinetul de la sursa de apă și se solicită intervenția service.

* Dacă se părăsește locuința / spațiul unde este amplasat Purificatorul mai mult de o zi, trebuie să închideți robinetul de alimentare cu apă de la sursa principală.
Înainte de realimentarea Purificatorului cu electricitate, trebuie să goliți rezervoarele de apă înmagazinată în perioada în care aparatul nu
a fost folosit.
Atenţionări igienico-sanitare
Pentru a preintampina si reduce riscul de contaminare al watercoolerului sau a bidoanelor, trebuie respectate următoarele
reguli:
- spălarea pe mâini înainte de orice operaţiune legată de watercooler (folosire, curăţire, schimbarea bidoanelor) este
obligatorie;
- este obligatorie amplasarea watercoolerului într-un mediu igienic, fără praf, condens;
- este interzisă amplasarea watercoolerului în bătaia razelor solare, într-o încăpere în care este posibil să existe gândaci;
- este interzisă lăsarea watercoolerului fără bidon montat pe el, chiar şi gol;
- înainte de a pune un nou bidon pe watercooler este obligatoriu să eliminaţi apa strânsă în zona ştuţului perforator, cu o
lavetă igienică, de unică folosinţă;
- eticheta igienică aflată pe capac se va înlătura numai înaintea montării bidonului plin pe dozator şi înainte ca ştuţul
watercoolerului să perforeze dopul;
- este interzisă atingerea robineţilor în zona de curgere a apei;
- întreţinerea exterioară a watercoolerelor se asigură prin curăţare numai cu lavete umede de unică folosinţă şi nu cu cârpe de
praf.
- pentru a consuma apa, se vor utiliza exclusiv cani, pahare sau recipiente care nu ating robinetii de curgere a apei; apa se va
bea direct, fara a fi colectata in sticle sau alti recipienti asupra carora nu putem avea un control igienic;
Abonatul are obligaţia de a-şi instrui periodic toţi angajaţii precum şi personalul auxiliary responsabil cu serviciile de curăţenie
în vederea respectării prezentelor instrucţiuni.
Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus exonerează furnizorul de orice răspundere.

