
 

Wskazówki dotyczące konserwacji 
kontenerów biurowych i sanitarnych 

Wskazówki dotyczące 
konserwacji Kiedy Więcej informacji 

Czyszczenie dachu przy 
zabrudzeniach  
przy śniegu  
przy liściach, 
brudzie, … 

Czyszczenie łączeń kontenerów (odpływów wody)  
 
Usuwanie zanieczyszczeń i śniegu z dachu 
(obciążenie dachu) 

Ramy podłogi przy śniegu Usuwanie śniegu z bocznych ram podłogowych 

Wilgotność powietrza gdy nie jest 
używany  
gdy jest używany 

Regularne wietrzenie -> niebezpieczeństwo 
wilgoci  
Przestrzegać wskazówek dotyczących 
konserwacji umieszczonych na oknie 

Filtr wody w razie potrzeby W przypadku zabrudzenia wyczyścić sitko 

Zawór redukcyjny w razie potrzeby Regularnie czyścić sitko 

Podgrzewacz wody gdy nie jest 
używany 

Opróżnić z wody i przestrzegać wskazówek na 
naklejce 

Wskazówki dotyczące 
ochrony przed mrozem 
Wskazówki dotyczące 
eksploatacji w zimie 
Czujniki mrozu - prąd 

w przypadku mrozu  
 
w przypadku 
awarii prądu  
podczas 
nieobecności 
 
podczas 
eksploatacji 

Sprawdzić działanie, wymagana temperatura min 
5°C 
WC i odpływy napełnić środkiem 
zabezpieczającym przed zamarzaniem 
Niebezpieczeństwo zamarznięcia  
W przypadku nieużywania konieczne spuścić 
wodę z instalacji wodnej i podumywalkowego 
podgrzewacza wody.  
Zachować minimalne odstępy przy ogrzewaniu 
(patrz instrukcje obsługi) 

Ustawienie okien w razie potrzeby W razie potrzeby wyregulować 

Naprawa rolet w razie potrzeby W razie potrzeby wyregulować, Wyczyścić szynę 
prowadzącą rolete 

Ustawienie drzwi w razie potrzeby Kontener należy ustawić równo (przed 
ustawieniem drzwi sprawdzić, czy kontener jest 
wypoziomowany za pomocą poziomnicy) 

Silikon w razie potrzeby Odnowić fugi silikonowe 

Spłuczka toaletowa w razie potrzeby Zapewniać regularną konserwację i czyszczenie 

Lakier - uszkodzenia 
transportowe 

w razie potrzeby Usuwanie za pomocą dostarczonego lakieru 
zaprawkowego 

Prąd regularna kontrola  
 
 
 
podczas naprawy 

Sprawdzać regularnie działanie wyłącznika 
różnicowo-prądowego (wyłącznika FI)  
Zwracać szczególną uwagę na prawidłowe 
uziemienie! 
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze 
muszą być wykonywane przez uprawniony 
personel. 

Uszczelnienie podłogi podczas 
użytkowania 

Regularna konserwacja i czyszczenie, 
Czyszczenie wykonywać tylko środkami 
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czyszczącymi nie zawierającymi kwasów i 
rozpuszczalników 

 
 
 
 
 

Wskazówki 
dotyczące 

 

Kiedy Więcej informacji 

Czyszczenie 
zewnętrzne 

przy zabrudzeniu  Czyszczenie za pomocą myjek 
wysokociśnieniowych lub środkami 
zawierającymi kwasy, bądź rozpuszczalniki 
jest stanowczo zabronione. 

Bateria mieszakowa - 
podumywalkowy 
podgrzewacz wody 

w przypadku mrozu W przypadku mrozu koniecznie spuścić wodę 
lub utrzymywać w kontenerze temperaturę 
wynoszącą min 5°C. 

Klimatyzator w przypadku 
samodzielnego montażu 

W przypadku późniejszego samodzielnego 
montażu klimatyzatorów powinien być 
wykonywany wyłącznie przez uprawniony 
personel, by zagwarantować prawidłowe 
działanie urządzeń. 

Cylinder zamykający przy pierwszym 
użytkowaniu 

Przed pierwszym użytkowaniu należy 
zamontować cylindry zamykające zgodnie z 
dostarczonym opisem i instrukcją montażu. 

Przyłącze wody po transporcie  
 
 
 
przy pierwszym 
uruchomieniu  

Po podłączeniu wody (uwaga na ciśnienie w 
sieci!) koniecznie proszę dokonać próby 
szczelności instalacji (na skutek transportu 
może dojść do rozszczelnienia instalacji)  
Przed podłączeniem wody wymagane jest 
przepłukanie przyłączenego przewodu, w 
przeciwnym razie może dojść do przedostania 
się cząsteczek piasku, które mogą spowodować 
zanieczyszczenie lub zatkanie. 

Zmiany konstrukcyjne podczas stosowania W kontenerze użytkownik nie może wykonywać 
żadnych otworów lub zmian, które prowadziłyby 
do przedostawania się wody względnie 
uszkodzeń spowodowanych wilgocią. => Utrata 
prawa do rękojmi 
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Uruchomienie 

przez firmy 
specjalistyczne 

Kiedy Więcej informacji 

   

Podgrzewacz wody podczas transportu 
przy ustawieniu 

Koniecznie opróżnić podgrzewacz wody! 
Zbiornik wody napełnić wodą przed 
podłączeniem do prądu 

Lakier - uszkodzenia 
transportowe 

w razie potrzeby Po transporcie sprawdzić i w razie potrzeby 
usunąć uszkodzenia przy użyciu dostarczonego 
lakieru zaprawkowego 

Ogrzewanie gazowe podczas transportu 
 
przy pierwszym 
uruchomieniu 

Po transporcie i podczas pierwszego 
uruchomienia zlecić kontrolę uprawnionym 
osobom  
Uwzględnić naklejki i przepisy! 

Prąd podczas transportu  
 
przy pierwszym 
uruchomieniu 

Po transporcie i podczas pierwszego 
uruchomienia zlecić kontrolę uprawnionym 
osobom 
Przed uruchomieniem należy odłączyć wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej (urządzenia) i 
zapewnić uziemienie. 

Fundament przy pierwszym 
użytkowniu 

Fundamenty, punkty fundamentowe lub pasy 
fundamentowe powinny być zawsze ustawiane 
przez wykwalifikowany personel, by zapobiec 
przesuwaniu się (poziomowań). W razie 
potrzeby zastosować płyty podstawy dla 
wypoziomowania kontenerów.  
Przestrzegać zalecanych punktów 
fundamentowych! 

Montaż przed montażem Podczas montażu należy przestrzegać opis 
techniczny i instrukcję montażu oraz wykonywać 
należycie wszystkie czynności. 

Klimatyzator przy pierwszym 
uruchomieniu  
w przypadku 
samodzielnego 
montażu 

Uważać przy poziomowaniu kontenera, aby 
woda kondensacyjna odpływała na zewnątrz.  
Późniejszą instalację klimatyzatorów powinien 
wykonać uprawniony personel, by 
zagwarantować prawidłowe działanie urządzeń. 

Cylinder zamykający przy pierwszym 
użytkowaniu 

Przed pierwszym użytkowaniu należy 
zamontować cylindry zamykające zgodnie z 
dostarczonym opisem i instrukcją montażu. 

Przyłącze wody po transporcie &  
 
 

przy pierwszym 
uruchomieniu 

Po podłączeniu wody (uwaga na ciśnienie w 
sieci!) koniecznie proszę dokonać próby 
szczelności instalacji (na skutek transportu może 
dojść do rozszczelnienia instalacji)  
Przed podłączeniem wody wymagane jest 
przepłukanie przyłączenego przewodu, w 
przeciwnym razie może dojść do przedostania 
się cząsteczek piasku, które mogą spowodować 
zanieczyszczenie lub zatkanie. 

 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem wersji niemieckojęzycznej i obowiązuje z 
zastrzeżeniem błędów w tłumaczeniu i pisowni. W przypadku wątpliwości wiążąca jest 
niemiecka wersja językowa. 
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