G-LBQG1063DA.001

Desinficering af bibliothecas løsninger
Kort vejledning i desinficering af bibliothecas løsninger i forbindelse med COVID-19pandemien

Ophavsret og varemærker
Copyright © bibliotheca 1999-2020, alle rettigheder forbeholdes. Navnet bibliotheca og enheden er
et registreret varemærke tilhørendebibliotheca.
bibliotheca giver kun dette dokument til kunder og potentielle kunder. Indholdet i dette dokument
er strengt fortroligt og må ikke reproduceres i nogen form eller overføres på nogen måde, helt eller
delvist, til tredjemand uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke bibliotheca.
Alle produktnavne præsenteret med TM-symbolet i dette dokument er varemærker tilhørende
bibliotheca og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Vilkår og konventioner
Tekstbokse med en grøn cirkel og hvidt "i" indeholder vigtig information om brug
eller konfiguration af produktet. Disse kan også indeholde tips og anbefalinger fra
bibliotheca eller bibliotheca kunder.

Tekstbokse med en rød cirkel med en hvid trekant og udråbstegn indeholder
enten information, der er afgørende for vellykket brug eller konfiguration af
produktet eller en advarsel. Det er vigtigt at læse og overveje oplysningerne i
tekstboksene om fare omhyggeligt.

Tekstbokse med en blå cirkel og spørgsmålstegn indeholder en definition eller
forklaring af et bestemt udtryk eller begreb, som måske ikke umiddelbart er
indlysende eller almindelig viden for alle brugere. Oplysningerne i disse tekstbokse
skal hjælpe læserens forståelse af dokumentets indhold.

Klikbare/skrivbare felter - Fed tekst angiver en knap, fane, tekstfelt eller menu, som brugeren kan
vælge eller på anden måde interagere med.
Placering/Reference - Tekst i kursiv angiver placeringen af en fil eller mappe på en computer eller
en specifik del i dokument eller henvisning til et separat dokument
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1 Rengøring af bibliothecas løsninger
I denne korte vejledning finder du en beskrivelse af de rengørings- og desinficeringsmetoder, vi
anbefaler til rengøring og desinficering af bibliothecas løsninger i forbindelse med Coronavirus 2019
(COVID-19). I vejledningen finder du information om desinficerende midler, som er sikre at avende til
bibliothecas løsninger, og som er godkendt af det amerikanske center for sygdomskontrol og
forebyggelse (CDC) og det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA).
I denne del af rengøringsvejledningen finder du information om alle bibliothecas
løsninger, inklusive selfCheck-, remoteLocker- og smartShelf-automater samt
bibliothecas tyverisikringsløsninger, mobile løsninger og personaleløsninger.
For mere information om, hvordan du rengør bibliothecas flex AMH-system, henviser vi til det
relevante afsnit på"Desinficering af flex AMH-systemer" on page 6.

1.1 Vigtigt: Inden du påbegynder rengøring
l

l

l

Vælg rengøringsklude uden skureflade for at undgå at ridse touchskærme.
Undgå væsker inde i enheden. Hvis der trænger væsker ind i enheden, skal du sørge for at
tilkalde en autoriseret tekniker for at få vurderet, om det er forsvarligt at tænde enheden
igen.
Undgå rengøringsmidler med høj koncentration af alkohol (over 70 %) samt blegemidler eller
ammoniakopløsninger, idet de kan give misfarvninger.

1.2 Rengøring/desinficering
l

l

l

l

l

Fugt en ren klud uden skureflade med en mild blanding af vand og sæbe. Sørg for at vride
overskydende vand ud af kluden.
Rengør overfladerne, og lad dem lufttørre.
Fugt en ny ren klud uden skureflade med dit foretrukne desinficerende middel. Sørg for at
vride overskydende vand ud af kluden. Eller brug de anbefalede forfugtede klude.
Desinficer overfladerne, og lad dem lufttørre.
Nedenfor finder du information om de desinficerende midler, der er sikre at bruge til
bibliothecas løsninger.

1.3 Desinficerende midler anbefalet af det amerikanske center for
sygdomskontrol og forebyggelse, som er sikre at bruge til rengøring af
bibliothecas løsninger (undtagen flex AMH)
l

Blegemidler til husholdningsbrug (1/3 kop blegemiddel pr. 4 liter vand)

l

Isopropylalkohol (opløsning med 70 % alkohol)

l

Du kan finde mere information fra det amerikanske center for sygdomskontrol og
forebyggelse om desinficering i forbindelse med COVID-19 her.

bibliotheca.com, page 4

Desinficerende midler anbefalet af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur til rengøring af
bibliothecas løsninger – inklusive registreringsnummer
Clorox Disinfecting Wipes

Reg. nr. 5813-79

Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes

Reg. nr. 67619-12

Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner
Disinfectant Wipes

Reg. nr. 67619-25

Lonza Disinfectant Wipes

Reg. nr. 6836-313

Lysol Brand Clean og Fresh Multi Surface Cleaner
(blandingsforhold: 20 % rengøringsmiddel ift. vand)

Reg. nr. 777-89

Purell Professional Surface Disinfectant Wipes

Reg. nr. 84150-1

Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes

Reg. nr. 9480-12

Du kan finde mere information fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur om anbefalede
desinficerende midler i forbindelse med COVID-19 her.

1.4 Disse materialer må du IKKE bruge til rengøring og desinficering af
dine bibliotheca-løsninger
l

K5902137 (451920612602) MDRC-1219 (TS) 18/05/2017 19 4

l

Methyl eller ethyl > 35 %

l

Fortyndingsmiddel eller rensebenzin

l

Stærk alkalilud

l

Stærke opløsningsmidler

l

Syrer

l

Vaskemidler med fluor eller ammoniak i koncentrationen > 1,6 %

l

Slibemidler

l

Vaskemidler med slibemidler

l

Ståluld, stålklinger eller klude med ståltråde

l

Svampe med slibemidler

l

409
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2 Desinficering af flex AMH-systemer
Følg denne vejledning omhyggeligt, når du skal rengøre dit flex AMH-system. Hvis du ikke bruger de
rigtige rengøringsmetoder og rengøringsmidler (du skal fx undgå blegemiddel), kan det forårsage
permanent skade på dit flex AMH-system. Denne vejledning gælder også for ældre AMH-enheder.

2.1 Almindelig forberedelse
l

l

Fyld en sprayflaske med 70 % isopropylalkoholopløsning. Det er yderst vigtigt, at du bruger
netop dette rengøringsmiddel, idet der findes mange rengøringsmidler, der kan skade
komponenterne i AMH-systemet, fx transportbåndet eller sorteringsbælter.
Brug sprayflasken til at fugte en mikrofiberklud uden skureflade. Sørg for, at der ikke er snavs
på kluden, så enheden ikke bliver ridset. Kluden skal være fugtig, ikke drivvåd.

Sådan rengør du AMH-systemet:
l

UNDLAD at bruge isopropylalkohol til at rengøre de lysreflekterende sensorer
eller reflekserne inde i systemet. Dette kan forårsage permanent skade
og/eller ændre den kalibrerede position, så AMH-systemet stopper med at
virke.

l

UNDLAD at sprøjte rengøringsvæsker direkte ind i elektroniske komponenter.

l

UNDLAD at lægge elektronisk udstyr i blød i rengøringsvæsker.

2.2 flex AMH bookDrop
l

l

Rengør det rustfri stål på enhedens forside med opløsningen og en rengøringsklud – ligesom
når du rengør et vindue eller et bord.
Når du har rengjort det rustfri stål på enhedens forside, kan du bruge et rengøringsmiddel
beregnet til rustfrit stål til at fjerne eventuelle striber.

l

Du behøver ikke at slukke for systemet, når du rengør det.

l

Vi anbefaler, at du rengør skinnen indefra med alkoholopløsningen og rengøringskluden.

2.3 Stablings- og bogvogne
l

l

Alle stablings- og bogvogne kan rengøres på samme måde som flex bookDrop, hvorefter du
kan bruge relevante rengøringsmidler til at fjerne eventuelle striber. Sørg for at tørre
håndtagene/grebene grundigt af.
For at rengøre filtmåtterne i vognene skal du sprøjte et let lag af alkoholopløsningen på
måtten og lade den tørre natten over.
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2.4 flex AMH patronFeeder og staffFeeder
l

l

l

l

Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH patronFeeder og
staffFeeders, skal du huske at slukke enhederne eller trykke på E-STOP-knappen, så du ikke
risikerer, at transportbåndet lige pludselig går i gang.
Du rengør glasset på forsiden af bogvognen med opløsningen og en rengøringsklud. Brug
samme metode, som når du pudser et vindue.
Computerskærmen ved personaleindkastet rengør du med opløsningen og en
rengøringsklud – på samme måde som når du rengør en almindelig computerskærm.
Transportbåndet rengøres med opløsningen og en rengøringsklud, som du tørrer den øverste
del af transportbåndet af med.

l

Skub forsigtigt bæltet fremad med håndfladen, når den øverste del er tørret af.

l

Efterhånden som nye dele kommer frem, tørres også disse dele af.

l

Du kan bruge transportbåndets søm/kant til at sikre, at hele bæltet er tørret af.

2.5 flex AMH transportbånd, bulkSeparator StartDevice og bulkSeparator
EndDevice
l

l

Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH-transportbånd,
bulkSeparator StartDevice og bulkSeparator EndDevice, skal du huske at slukke dem eller
trykke på E-STOP-knappen, så du ikke risikerer, at transportbåndet lige pludselig går i gang.
Brug opløsningen og en rengøringsklud til at rengøre båndene og tørre den øverste del af
båndet af.

l

Skub forsigtigt bæltet fremad med håndfladen, når den øverste del er tørret af.

l

Efterhånden som nye dele kommer frem, tørres også disse dele af.

l

Du kan bruge transportbåndets søm/kant til at sikre, at hele bæltet er tørret af.

2.6 Sorteringsenheder
l

l

l

Inden du påbegynder rengøringen og desinficeringen af flex AMH-sorteringsenheder, skal du
huske at slukke for enhederne eller trykke på E-STOP-knappen, så du ikke risikerer, at båndet
eller rullerne lige pludselig går i gang.
Gummibåndene kan rengøres på samme måde som transportbåndene.
Rullerne kan aftørres ovenfra. Undlad at dreje dem rundt manuelt, idet det kan resultere i
personskade.
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2.7 Efter desinficering
Når du er færdig med selve rengøringen, skal du:
l

l

Sørge for, at alle overflader er helt lufttørrede, inden du tænder systemet igen.
l
Der må hverken være fugt eller rester af rengøringsmidler på/i systemet.
For at tænde systemet skal du genstarte det, enten ved at trykke på E-STOP-knappen, som du
trykkede på tidligere, og bekræfte, at systemet er klar til at blive tændt, eller ved at følge den
sædvanlige opstartsmetode.
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3 Kontakt bibliotheca Support
Vær klar med dit biblioteks kundenummer, sagsnummer, evt. fejlmeddelelser eller tilstande og
produktversion eller serienummer.

The Americas
Brasil
+55 19 2515 7930
support-br@bibliotheca.com

Canada
+1 877 207 3127 (vælg mulighed 2)
support-ca@bibliotheca.com

United States
+1 877 207 3127 (vælg mulighed 2)
support-us@bibliotheca.com

Asia and Pacific
Australia
+61 3 8555 3388
support-au@bibliotheca.com

中国
+86 21 51078671
support-cn@bibliotheca.com

香港
+85 2 3719 8122
support-hk@bibliotheca.com

日本
+81 3 6273 0159
support-jp@bibliotheca.com

한국
+82 02 6310 6565
support-kr@bibliotheca.com

Singapore
+65 6 9044 270
support-sg@bibliotheca.com

中華民國
+886 2 29012974
support-tw@bibliotheca.com
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Europe
België
+32 (0) 3 808 11 45
support-be@bibliotheca.com

Danmark
+45 7027 1008
support-dk@bibliotheca.com

Finland
+358 3410 93347
support-fi@bibliotheca.com

France
+33 (0)1 56 24 11 76
support-fr@bibliotheca.com

Deutschland
+49 7121 9264 115
support-de@bibliotheca.com

United Kingdom
+44 (0)161 498 1150
support-uk@bibliotheca.com

Nederland
+31 (0)85 7600 840
support-nl@bibliotheca.com

Norge
+45 7027 1008
support-no@bibliotheca.com

Sverige
+46 8408 39145
support-se@bibliotheca.com

Suisse
+41 41 726 9950
support-ch@bibliotheca.com
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