
 

 

Pokyny pre údržbu kancelárskych a 
sanitárnych kontajnerov 

Pokyny pre údržbu Kedy Ďalšie informácie 

Čistenie strechy pri znečistení  
pri snehu  
pri napadanom lístí, 
nečistote, … 

Vyčistite spojenie kontajnerov (odtok vody)  
Očistite strechu od nečistôt a snehu (zaťaženie 
strechy) 

Podlahové rámy pri snehu Očistite podlahový rám zboku od snehu 

Vzdušná vlhkosť ak sa nepoužíva  
ak sa používa 

Pravidelné vetranie -> nebezpečenstvo z vlhkosti 
Dodržte pokyny na údržbu umiestnené vedľa okna 

Vodný filter v prípade potreby Pri znečistení vyčistite sito 

Tlakový redukčný 
ventil 

v prípade potreby Pravidelne čistite sito 

Bojler ak sa nepoužíva  Vyprázdnite bojler a dodržte pokyny z nálepiek 

Pokyn k ochrane pred 
mrazom 
Pokyn k zimnej 
prevádzke 
Senzor mrazu - 
elektrický prúd 

pri mraze  
 
pri výpadku prúdu  
pri neprítomnosti  
 
v prevádzke 

Skontrolujte funkčnosť, je nutná minimálna teplota 
5°C 
Naplňte WC a odtoky ochranou proti mrazu 
Nebezpečenstvo mrazu  
Ak zariadenie nepoužívate, vypustite 
bezpodmienečne vodu z vodovodných vedení 
a nádrže pod umývadlom.  
Dodržte minimálne odstupy pri kúrení (viď návody 
na obsluhu) 

Nastavenie okien v prípade potreby V prípade potreby doregulujte 

Oprava exteriérových 
roliet 

v prípade potreby V prípade potreby nastaviť, vyčistitv pancierové 
vedenie 

Nastavenie dverí v prípade potreby Kontajner musí byť postavený rovno (pred 
nastavovaním dverí skontrolujte podľa vodováhy, 
či je kontajner postavený vodorovne) 

Silikón v prípade potreby Opravte silikónom utesnené škáry 

Tlačidlový splachovač v prípade potreby Dbajte na pravidelnú údržbu a čistenie 

Poškodenia laku pri 
preprave 

v prípade potreby Odstránite ich pomocou dodávaného opravného 
laku 

Elektrický prúd pravidelná kontrola  
 
pri oprave 

Pravidelne kontrolujte funkčnosť prúdového 
chrániča  
Dbajte predovšetkým na správne uzemnenie!  
Všetky údržbárske alebo opravárenské práce 
musí vykonávať kvalifikovaný personál. 

Utesnenie podlahy pri používaní Pravidelná údržba a čistenie  
Čistite len pomocou čistiacich prostriedkov bez 
obsahu kyselín a rozpúšťadiel. 

 
 
 
 

2014-05  Pokyny pre údržbu kancelárskych a sanitárnych kontajnerov 1 / 3 



 

 
 
 

Pokyny pre údržbu Kedy Ďalšie informácie 

Vonkajšie čistenie pri znečistení  Je zakázané vykonávať čistenie pomocou 
vysokotlakových čističov, resp. 
prostriedkov s obsahom kyselín či 
rozpúšťadiel. 

Zmiešavacia batéria - 
nádrž pod umývadlom 

pri mraze Pri mraze bezpodmienečne vypustite vodu 
alebo musí teplota v kontajneri dosahovať 
minimálne 5°C 

Klimatizačná jednotka pri vlastnej montáži Dodatočnú montáž klimatizačných zariadení 
musí bezpodmienečne vykonávať kvalifikovaný 
personál tak, aby sa zapezpečila funkčnosť 
klimatizačného zariadenia. 

Cylindrický zámok pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia 
všetky uzatváracie valce namontovať podľa 
priloženého technického popisu a návodu na 
montáž. 

Prípojka vody po preprave  
 
pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Po napojení vody (prevádzkový tlak) by sa mala 
skontrolovať tesnosť celého vodného okruhu 
(prípadné uvoľnenia pri preprave)  
Pred pripojením na vodovod je nutné premyť 
miestne vodovodné vedenie. Inak sa čiastočky 
piesku môžu dostať do systému a spôsobiť jeho 
znečistenie alebo zapchatie. 

Konštrukčné zmeny pri používaní Na kontajneri je zakázané vykonávať akékoľvek 
vŕtanie, resp. konštrukčné zmeny, ktoré môžu 
viesť k vniknutiu vody, resp. škodám v dôsledku 
vlhkosti. => Strata záručnych nárokov 
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Uvedenie do 
prevádzky 

kvalifikovanou 
firmou 

Kedy Ďalšie informácie 

   

Bojler pri preprave  
pri inštalácii 

Vyprázdnite bezpodmienečne bojler! 
Nádrž naplňte pred pripojením na elektrické 
vedenie vodou 

Poškodenia laku pri 
preprave 

v prípade potreby Po preprave skontrolujte a eventuálne opravte 
pomocou dodávaného opravného laku. 

Plynové kúrenie pri preprave  
pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Po preprave a pred prvým uvedením do 
prevádzky nechajte skontrolovať kvalifikovaným 
personálom.  
Dodržte pokyny na nálepkách a príslušné 
predpisy! 

Elektrický prúd pri preprave  
 
pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Po preprave a pred prvým uvedením do 
prevádzky nechajte skontrolovať kvalifikovaným 
personálom.  
Pred uvedením do prevádzky musia byť všetky 
elektrické spotrebiče (prístroje) odpojené od siete 
a musí byť funkčné ochranné uzemnenie. 

Základ pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Základy, základové body, resp. základové pásy 
musí vždy postaviť kvalifikovaný personál, aby sa 
zabránilo skĺznutiu (úroveň). V prípade potreby 
použite podkladové panely na nivelizáciu 
kontajnera.  
Dodržte predpísané základové body! 

Montáž pred montážou Pri montáži dodržte technický popis a návod na 
montáž a vykonajte všetky kroky v súlade s 
popisom a pokynmi. 

Klimatizačná 
jednotka 

pri prvom uvedení do 
prevádzky  
 
pri vlastnej montáži 

Dbajte na úroveň kontajnera, aby mohla 
kondenzovaná voda odtekať von.  
Dodatočnú montáž klimatizačných zariadení 
musí bezpodmienečne vykonávať kvalifikovaný 
personál tak, aby sa zapezpečila funkčnosť 
klimatizačného zariadenia. 

Cylindrický zámok pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia 
všetky uzatváracie valce namontovať podľa 
priloženého technického popisu a návodu na 
montáž. 

Prípojka vody po preprave &  
 
 

pri prvom uvedení do 
prevádzky 

Po napojení vody (prevádzkový tlak) by sa mala 
skontrolovať tesnosť celého vodného okruhu 
(prípadné uvoľnenia pri preprave)  
Pred pripojením na vodovod je nutné premyť 
miestne vodovodné vedenie. Inak sa čiastočky 
piesku môžu dostať do systému a spôsobiť jeho 
znečistenie alebo zapchatie. 

Tento dokument je prekladom nemeckej verzii, gramatické a prekladové chyby sú 
vyhradené, v prípade pochybností je platná nemecká verzia. 
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