
 

 

Underhållsanvisningar för kontors- och 
sanitetsmoduler 

Underhålls-
anvisningar Tidpunkt Ytterligare information 

Rengöring tak vid skräp  
vid snö 
vid löv, smuts, … 

Rengöring av modulkoppling (vattenavlopp) 
Befria tak från skräp och snö (takbelastning) 

Bottenram vid snö Befria bottenramens sidor från snö 

Luftfuktighet vid icke-användning  
vid användning 

Regelbunden vädring -> risk för fukt  
Beakta fönstrens skötselanvisningar 

Vattenfilter vid behov Rengör silen från smuts 

Tryckreduceringsvent
il 

vid behov Rengör silen regelbundet 

Varmvattenberedare vid icke-användning Töm varmvattenberedare och beakta etikett 

Frostskydd - 
anvisningar för 
vinteranvändning 
Frostvaktare - ström 

vid frost  
 
vid strömavbrott  
vid frånvaro  
vid drift 

Kontrollera funktion, minst 5°C nödvändigt att fylla 
WC och avlopp med frostskydd  
Frostrisk 
Vid icke-användning släpp ur vattnet ur 
vattenledningar och lagringsbehållare. 
Följ regler för minsta avstånd mellan element (se 
bruksanvisningar) 

Fönsterinställning vid behov Justera vid behov 

Jalusi reparation vid behov Justera vid behov, rengör styrskena 

Dörrinställning vid behov Modulen måste ställas rakt (innan dörrinställning 
genomförs, kontrollera med ett vattenpass att 
modulen står rakt) 

Silikon vid behov Ersätt silikonfogar 

Tryckknapp för 
spolning 

vid behov Viktigt med regelbunden skötsel och rengöring 

Lack - 
transportskador 

vid behov Reparation med hjälp av medföljande 
reparationslack 

Ström regelbundna kontroller  
 
vid reparation 

Kontrollera regelbundet jordfelsbrytarens funktion 
Var särskilt uppmärksam på att jordningen är 
korrekt!  
Alla underhålls- resp. reparationsarbeten måste 
utföras av behörig personal. 

Golvförsegling vid användning Underhåll och rengöring ska ske regelbundet.  
Rengör endast med icke-frätande och 
lösningsmedelsfria rengöringsmedel 
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Underhållsanvisni 
ngar Tidpunkt Ytterligare information 

Utvändig rengöring vid smuts Rengöring med högtryckstvätt resp. med 
rengöringsmedel som innehåller 
lösningsmedel eller frätande ämnen är strikt 
förbjudet. 

Blandare - 
varmvattenberedare 
under diskbänk 

vid frost Vid frost släpp ur vattnet eller minst 5°C i modul 
nödvändigt. 

Luftkonditionering vid egenmontage Montage av luftkonditioneringen i efterhand 
måste utföras av behörig personal för att 
garantera dess funktionalitet. 

Låscylinder vid första driftsättning Låscylindrarna ska före första driftsättning 
monteras i enlighet med den medföljande 
tekniska beskrivningen och 
monteringsinstruktionerna. 

Vattenanslutning efter transport  
 
vid första driftsättning 

Efter anslutning av vatten bör man ytterligare en 
gång kontrollera att hela vattnets kretslopp är 
tätt (uppluckring kan eventuellt uppstå vid 
transport)  
Före anslutning av vatten är det nödvändigt att 
man spolar rent den lokala ledningen. Annars 
kan det hända att sand spolas in, vilket kan 
orsaka förorening eller tilltäppning. 

Förändringar på 
konstruktionen 

vid användning Det är inte tillåtet att borra resp. göra sådana 
förändringar på modulen som skulle kunna leda 
till att vatten kommer in resp. att vattenskador 
uppstår. => Förlust av reklamationsrätt 
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Drifttagning av 
specialistföretag 

Tidpunkt Ytterligare information 

   

Varmvattenberedare vid transport 
vid uppställning 

Töm varmvattenberedare! 
Fyll vattenberedare med vatten innan den 
ansluts till elnätet 

Lack - 
transportskador 

vid behov Kontrollera efter transport och reparera i 
förekommande fall med medföljande 
reparationslack 

Gasvärmare vid transport  
vid första driftsättning 

Ska kontrolleras av behöriga personer efter 
transport och vid första driftsättning  
Beakta etiketter och föreskrifter! 

Ström vid transport  
vid första driftsättning 

Ska kontrolleras av behöriga personer efter 
transport och vid första driftsättning.  
Före första driftsättning måste alla elektriska 
förbrukningsvaror (apparater) vara avslagna och 
jordning måste utföras. 

Fundament vid första driftsättning Fundament, fundamentpunkter resp. 
fundamentkanter bör alltid utplaceras av utbildad 
personal i syfte att förhindra glidning (nivå). 
Använd vid behov underlagsplattor för nivellering 
av modul.  
Beakta de föreskrivna fundamentpunkterna! 

Montering före montage Vid montage ska den tekniska beskrivningen och 
montageinstruktionerna iakttas och alla steg ska 
genomföras korrekt. 

Luftkonditionering vid första driftsättning  
vid egenmontage 

Beakta modulens nivå så att kondensvatten kan 
rinna ut.  
Montage av luftkonditioneringen i efterhand 
måste utföras av behörig personal för att 
garantera dess funktionalitet. 

Låscylinder vid första driftsättning Låscylindrarna ska före första driftsättning 
monteras i enlighet med den medföljande 
tekniska beskrivningen och 
monteringsinstruktionerna. 

Vattenanslutning efter transport &  
 
 

vid första driftsättning 

Efter anslutning av vatten bör man ytterligare en 
gång kontrollera att hela vattnets kretslopp är tätt 
(uppluckring kan eventuellt uppstå vid transport) 
Före anslutning av vatten är det nödvändigt att 
man spolar rent den lokala ledningen. Annars 
kan det hända att sand spolas in, vilket kan 
orsaka förorening eller tilltäppning. 

 
Detta dokument är en översättning av den tyska språkversionen och gäller med reservation 
för översättnings- och stavfel. Om osäkerheter föreligger skall den tyska språkversionen 
tillämpas. 
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