
 

 

Navodila za vzdrževanje  
pisarniških in sanitarnih kontejnerjev 

 
Navodila za 
vzdrževanje Trenutek Dodatne informacije 

Čiščenje strehe pri onesnaženju  
pri snegu  
pri listju, umazaniji, … 

Čiščenje sklopa kontejnerja (odtok za vodo)  
Očistite onesnaženo streho in odstranite sneg s 
strehe (breme strehe) 

Talni okvir pri snegu Odstranite sneg ob strani talnega okvirja 

Vlaga v zraku pri neuporabi  
pri uporabi 

Redno prezračevati -> nevarnost vlage 
Upoštevajte navodila za vzdrževanje na oknu 

Filter za vodo po potrebi Očistite sito, če je onesnaženo 

Ventil za zmanjšanje 
tlaka 

po potrebi Ventil za zmanjšanje tlaka 

Bojler pri neuporabi Izpraznite bojler in upoštevajte nalepko 

Navodilo za zaščito 
pred zmrzovanjem  
Navodilo za 
obratovanje med 
zimo 
Kontrolnik zmrzali - 
elektrika 

pri zmrzali 
 
pri električnem izpadu 
med odsotnostjo 
 
med obratovanjem 

Preverite delovanje, potrebna temperatura vsaj 5 
°C  
Zaščito pred zmrzovanjem napolnite v straniščno 
školjko in odtoke  
Nevarnost zmrzali  
Če kontejnerja ne uporabljate, obvezno 
izpraznite vodo iz vodovoda in zbiralnika. 
Pri grelnikih upoštevajte najmanjšo razdaljo (glejte 
navodila za uporabo) 

Nastavitev okna po potrebi Po potrebi ponastavite 

Popravilo rolet po potrebi Po potrebi ponastavite, Očistite tečaje rolet 

Nastavitev vrat po potrebi Kontejner je treba postaviti v vodoravno lego 
(pred nastavljanjem vrat preverite, če je kontejner 
poravnan z vodno tehtnico) 

Silikon po potrebi Obnovite silikonske fuge 

Izplakovalnik s tipko po potrebi Zagotovite redno vzdrževanje in čiščenje 

Poškodbe laka med 
transportom 

po potrebi Odpravite s pomočjo dobavljenega laka za 
popravilo 

Elektrika redno preverjanje  
 
pri popravilih 

Redno preverjajte FI-stikalo  
Posebej bodite pozorni na pravilno ozemljitev! 
Vsa vzdrževalna dela in popravila mora izvajati 
pooblaščeno osebje. 

Pritrditev na tla pri uporabi Redno vzdrževanje in čiščenje, 
Pri čiščenju uporabljajte samo čistilna sredstva, ki 
ne vsebujejo kislin in topil 
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Navodila za 
vzdrževanje Trenutek Dodatne informacije 

Čiščenje zunanjih 
površin 

pri onesnaženju  Čiščenje z visokotlačnimi čistilcem oz. s 
sredstvi, ki vsebujejo kisline ali topila, je 
strogo prepovedano. 

Mešalna baterija - 
zbiralnik 

pri zmrzali Pri mrazu obvezno izpraznite vodo ali 
zagotovite, da je temperatura v kontejnerju vsaj 
5 °C. 

Klimatska naprava če sami vgradite Naknadno montažo klimatskih naprav mora 
obvezno izvesti pooblaščeno osebje, da 
zagotovite pravilno delovanje klimatske 
naprave. 

Cilinder ključavnice pri prvem obratovanju Pred prvim obratovanjem je treba cilindre 
ključavnice namestiti v skladu z dobavljenim 
tehničnim opisom in navodili za vgradnjo. 

Vodni priključek po transportu   
 
 
pri prvem obratovanju   

Po priključitvi vode (obratovalni tlak!) je treba 
ponovno preizkusiti tesnost vodnega toka 
(možnost zrahljanja med transportom).  
Pred priključitvijo vode je treba izplakniti vodno 
napeljavo, saj lahko v nasprotnem primeru pride 
do onesnaženja ali zamašitve z delci peska. 

Gradbene 
spremembe 

pri uporabi Na kontejnerju so prepovedane gradbene 
izvrtine ali spremembe, ki bi lahko omogočile 
vstop vode ali povzročile škodo zaradi vode. => 
Izguba garancijskih pravic 
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Predajo v 
obratovanje opravi 
strokovno podjetje 

Trenutek Dodatne informacije 

   

Bojler pri prevozu  
pri postavitvi 

Bojler je treba obvezno izprazniti! 
Zbiralnik napolnite z vodo, preden ga 
priključite na elektriko. 

Poškodbe laka med 
transportom 

po potrebi Po transportu preverite za morebitne poškodbe in 
po potrebi popravite škodo z dobavljenim lakom 
za popravila. 

Plinsko ogrevanje pri prevozu  
 
pri prvem obratovanju 

Po transportu in ob prvem obratovanju je 
potreben pregled s strani pooblaščenih oseb.  
Upoštevajte nalepko in predpise! 

Elektrika bei Transport  
 
pri prvem obratovanju 

Po transportu in ob prvem obratovanju je 
potreben pregled s strani pooblaščenih oseb. 
Pred začetkom obratovanja je potrebno izklopiti 
vse električne potrošnike (naprave) in opraviti 
ozemljitev. 

Temelji pri prvem obratovanju F Temelje, temeljne točke oz. temeljne črte naj 
vedno pripravijo strokovnjaki, da ne pride do 
zdrsov (raven).  
Po potrebi za niveliranje kontejnerjev uporabite 
podlogo - plošče.  
Upoštevajte predpisane temeljne točke! 

Montaža pred montažo Pri montaži upoštevajte tehničen opis in navodila 
za vgradnjo ter pravilno izvedite vse korake. 

Klimatska naprava pri prvem obratovanju  
 
pri samostojni montaži 

Upoštevajte raven kontejnerja, ki mora 
omogočati odtok kondenzne vode.  
Naknadno montažo klimatskih naprav mora 
obvezno izvesti pooblaščeno osebje, da 
zagotovite pravilno delovanje klimatske naprave. 

Cilinder ključavnice pri prvem obratovanju Pred prvim obratovanjem je treba cilindre 
ključavnice namestiti v skladu z dobavljenim 
tehničnim opisom in navodili za vgradnjo. 

Vodni priključek po transportu &  
 
 

pri prvem obratovanju 

Po priključitvi vode (obratovalni tlak!) je treba 
ponovno preizkusiti tesnost vodnega toka 
(možnost zrahljanja med transportom).  
Pred priključitvijo vode je treba izplakniti vodno 
napeljavo, saj lahko v nasprotnem primeru pride 
do onesnaženja ali zamašitve z delci peska. 

 
Ta dokument je prevod nemške različice in velja ob upoštevanju prevajalskih in slovničnih 
napak. V primeru dvoma se upošteva nemška različica. 
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