Шановні
клієнти!
ТОВ «Таурус» дякує Вам за плідну співпрацю та довіру. Ми
робимо все можливе для того, щоб Ви завжди залишались
задоволеними якістю води та сервісом обслуговування.
Купуючи помпу для пиття води, просимо Вас ознайомитись з
рекомендаціями щодо правильної експлуатації обладнання.
Своєчасний догляд та очистка обладнання, дозволять Вам бути
на 100% впевненими в безпеці та кришталевій чистоті води, яку
Ви вживаєте.
Мийка помпи:
1.
2.
3.
4.

Мийку помпи варто проводити при кожній зміні бутиля.
Перед початком мийки ретельно вимийте руки.
Зніміть помпу з бутиля, витягніть з неї трубку та роз’єднайте їх.
Ретельно промийте усі зовнішні та внутрішні поверхні
проточною водою з засобом для миття посуду. Промийте усі
трубки з використанням йоржика та засобу для миття посуду.
5. Ретельно промийте усі частини помпи під проточною водою.
6. Висушіть усі частини помпи на серветці та зберіть. Помпа готова
до використання.
Дезінфекція помпи:
1. Дезінфекцію помпи слід проводи при заміні кожних 10-12
бутилів, але не рідше ніж 1 раз на 3 місяці.
2. Перед початком санітарної обробки, ретельно вимийте руки.
3. Приготуйте 1,5 літри 3% перекисню водню (готовий розчин
можна придбати в аптеці), налийте перекис водню в
емальовану або скляну каструлю діаметром 15 см.
4. Помістіть помпу в каструлю з перекисом так, щоб отвори для

води були занурені в перекис. Помістіть туди ж кран помпи,
щоб він був повністю занурений в перекис. Поставте трубку
вертикально в каструлю з перекисом так, щоб перекис
наповнив їх не менше ніж до половини. Витримайте 30 хвилин.
5. Дістаньте з розчину помпу і краник, переверніть трубку, і
витримайте їх в розчині ще 30 хвилин. Краник ретельно
промийте під проточною водою. Помпу зверху (ті частини, які
були занурені в перекис) протріть чистою серветкою, змоченою
в розчині перекису водню. Потім помпу ретельно промийте під
проточною водою. Трубки дістаньте з розчину і ретельно
промийте під проточною водою.
6. Висушіть на чистій серветці і зберіть деталі помпи. Помпа
готова до використання.
Наші телефони:
(0512) 71-71-31;
(0512) 71-71-21 (автоответчик);
067 512-55-76; 095 788-68-29;
093 213-29-26 (Viber)

