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GENBESTILLING: Ring til 70 23 83 03 | eller mail: info@cphcleanair.com

LÆS DEN FULDE BRUGERVEJLEDNING INDEN RHEA TAGES I BRUG og husk også at læse 
X-Cid formuleringens sikkerhedsdatablad inden maskinen betjenes første gang

Du skal først og fremmest sikre dig, at rummet er rengjort for støv og organisk materiale

Der er ingen mennesker/dyr i rummet

Temperatur på Maskinen, Rummet og Kemien er stort set den samme (typisk stuetemperatur)

Evt. beboer har fået mobil, tøj og evt. medicin m.v. med sig 

Hjælpemidler og andet udstyr til desinfektion fremstår synligt rent

Sengetøj og tæpper, blade og aviser er fjernet fra rummet

Gardiner er nedtaget, persienner og/eller rullegardiner er trukket ned. 

Vinduer, døre og evt. udluftning er lukket

Al øvrig ventilation samt brandalarm er lukket eller tildækket 

Skabe og skuffer er åbne, seng står ikke helt op ad væg, madras løftet, skraldespande åbne osv.

Vaskefade, skåle mv. står ikke oveni hinanden

Køleskabet er afrimet, tomt og står åbent (hvis i drift holdes det lukket)

Ubeskyttet mad og drikkevarer er fjernet fra rummet

Rhea er placeret korrekt, længste diagonal, pegende mod badeværelse osv. (husk adgang til strøm)

Der er sat strøm til Rhea og displayet er tændt

Log oplysninger er korrekte: f.eks. operatør, bygning, rum, årsag

Maskinen er indstillet til aktuelt antal kubikmeter (m³)

Der er væske nok – hvis IKKE er der er skiftet dunk. HUSK værnemidler: handsker og briller

Du har gået en runde og fået dine ting med dig, inklusiv mobiltelefon 

Der er trykket på START og tidsforbrug er noteret: Minutter = spraytid + virkningstid (virkningstid altid 30 min.)

Dør er er låst og/eller sikret og tapet til (altid for neden først!) HUSK også evt. brevsprække/nøglehul)

ADGANG FORBUDT skilt er sat på dør og ‘Indtil Klokken’ er påført: maks. sikkerhed = Start + 5 timer

Tid er gået og ventilering af rum iværksættes. Kræver særlige værnemidler og evt. måleudstyr

Maskinen er slukket, ventilation/brandalarm afdækket, skabe/skuffer lukket, køleskab tændt, vinduer åbnet

PPM er < 1,0 = Rummet er nulstillet og klar til ibrugtagning (Bemærk: ved 2 PPM må du opholde dig 15 min. i 
rummet uden værnemidler)
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