
 

 

Pokyny k údržbě pro  
kancelářské a sanitární kontejnery 

 

Pokyny k údržbě Doba Další informace 

Čištění střechy při znečištění  
v případě sněhu 
listím, nečistotami, … 

Čištění kontejnerového spoje (odtok)  
Odstraňování nečistot a sněhu (zátěž střechy) 

Podlahový rám v případě sněhu Odklidit sníh z boku podlahového rámu 

Vlhkost vzduchu v případě neužívání  
v případě užívání 

Pravidelné větrání -> nebezpečí vlhkosti  
Dbejte pokynů k údržbě na okně. 

Vodní filtr v případě potřeby V případě znečištění vyčistit síto 

Redukční ventil v případě potřeby Pravidelně čistit síto 

Bojler v případě neužívání Bojler vyprázdnit a dbát pokynů na nálepce 

Informace o 
protimrazové ochraně 
Informace o provozu 
v zimě  
přímotop s ochranou 
proti zamrznutí - 
elektrický 

 v případě mrazu  
 
v případě výpadku 
proudu 
v případě 
nepřítomnosti  
 
v provozu 

Zkontrolovat funkčnost, požadováno min. 5°C  
WC a odpady naplnit nemrznoucím prostředkem  
Nebezpečí mrazu  
V případě neužívání bezpodmínečně vypustit 
vodu z potrubí a průtokového ohřívače.  
Dodržujte minimální vzdálenosti (viz návod 
použítí). 

Nastavení oken v případě potřeby V případě potřeby dodatečně nastavit 

Oprava rolet v případě potřeby V případě potřeby dodatečně nastavit, čištění 
vodicích lišt rolet 

Nastavení dveří v případě potřeby Kontejner musí být postaven rovně (před 
nastavením dveří zkontrolujte, zda je kontejner 
vyrovnán dle vodováhy) 

Silikon v případě potřeby Obnovení silikonových spár 

Splachovač pisoáru v případě potřeby Dbát na pravidelnou údržbu a čištění 

Lak - poškození při 
transportu 

v případě potřeby Oprava pomocí dodané opravné barvy 

Proud pravidelná kontrola  
 
při opravě 

Pravidelná kontrola FI spínače  
Především dbát na správné uzemnění.  
Veškerá údržba a opravné práce musí být 
prováděny oprávněným personálem. 

Zapečetění podlahy při užití Pravidelná údržba a čištění, 
Čištění provádějte pouze čistícími prostředky, 
které neobsahují kyseliny a ředidla. 
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Venkovní čištění v případě znečištění  Čištění vysokotlakými čističi popř. čistidly s 
obsahem kyselin a rozpouštědel je výslovně 
zakázáno. 

Směšovací baterie - 
průtokový ohřívač 

v případě mrazu V případě mrazu bezpodmínečně vypustit vodu 
nebo zajistit v kontejneru min 5°C. 

Klimatizace v případě vlastní 
montáže 

Dodatečná montáž klimatizačních přístrojů by 
měly vykonávat pouze odborné osoby, aby byla 
zajištěna funkčnost klimatizační jednotky. 

Zámková vložka při prvním uvedení do 
provozu 

Před prvním použití musí být zámkové vložky 
namontovány dle přiložené technické 
dokumentace a návodu k montáži. 

Vodovodní přípojka po transportu  
 
 
při prvním uvedení do 
provozu 

Po zapojení vody (provozní tlak!), by se mělo 
zkontrolovat celé vodovodní potrubí na těsnost 
(případné uvolnění během přepravy)  
Před zapojením vody by mělo být provedeno 
propláchnutí místního vedení. Jinak mohou být 
vplaveny částečky písku, které mohou zapříčinit 
znečistění nebo zanesení. 

Stavební úpravy při užívání  Na kontejneru nesmí být prováděny žádné vrty 
nebo úpravy, které by vedly k vniku vody a s tím 
spojeným škodám. => Ztráta záručních práv 
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Boiler při přepravě  
pri stavění kontejneru 

Bezpodmínečně vyprázdnit bojler! 
Před připojením k elektrické síti naplňte bojler 
vodou 

lak - poškození při 
transportu 

v případě potřeby Kontrola po transportu a popř. oprava dodanou 
opravnou barvou 

Plynové topení při přepravě 
 
při prvním uvedení do 
provozu 

Kontrola pověřenou osobou po transportu a před 
prvním uvedením do provozu  
Dbejte předpisů a instrukcí na nálepkách! 

Proud při přepravě 
 
při prvním uvedení do 
provozu 

Kontrola pověřenou osobou po transportu a před 
prvním uvedením do provozu  
Před uvedením do provozu musí být všechny 
elektrické spotřebiče (přístroje) odpojeny a musí 
být zajištěno uzemnění. 

Základ při prvním uvedení do 
provozu 

Základy, základové body popř. pásy by měly být 
vždy vybudovány odborným personálem, aby 
bylo zabráněno sklouznutí (úroveň). V případě 
potřeby použijte nivelizační desky k nivelaci 
kontejneru. 
Dbejte předepsaných základových bodů! 

Montáž před montáží V průběhu montáže dbejte technického popisu a 
návodu k montáži. Všechny kroky musí být 
přesně dodrženy. 

Klimatizace při prvním uvedení do 
provozu  
 
v případě vlastní 
montáže 

Dbejte na vodorovnost postavení kontejneru, aby 
kondenzát mohl odtékat ven. 
Dodatečná montáž klimatizačních přístrojů by 
měly vykonávat pouze odborné osoby, aby byla 
zajištěna funkčnost klimatizační jednotky. 

Zámková vložka při prvním uvedení do 
provozu 

Před prvním použitím musí být zámkové vložky 
namontovány dle přiložené technické 
dokumentace a návodu k montáži. 

Zapojení vody po transportu &  
 
 

při prvním uvedení do 
provozu 

Po zapojení vody (provozní tlak!), by se mělo 
zkontrolovat celé vodovodní potrubí na těsnost 
(případné uvolnění během přepravy)  
Před zapojením vody by mělo být provedeno 
propláchnutí místního vedení. Jinak mohou být 
vplaveny částečky písku, které mohou zapříčinit 
znečistění nebo zanesení. 

 
 
Tento dokument je překladem německé verze a platí s výhradou překladatelských a 
pravopisných chyb. V případě pochybností vycházejte z německé verze. 
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