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1. VINDUER OG UDVENDIGE DØRE
VINDUER:
Grebet vippes 60° opad, hvorefter vinduet kan åbnes.
Der er en ventilationsstilling indbygget i grebet, skub vinduet ca.
1 cm udad og luk grebet i igen.

Børnesikring
Børnesikringen aktiveres automatisk, når vinduet åbner ca.
10 cm. For at åbne vinduet
fuldt ud, trækkes vinduesrammen lidt indad, og sikringen
frigøres af hakket med en finger.
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Vedligeholdelse/pleje af karme, vinduer, hængsler/beslag og skruer:
Hængsler/beslag og skruer
Skyl og smør bevægelige dele samt overflader på beslagkomponenter mindst to gange
årligt. Til smøring af bevægelige dele benyttes en syrefri smøreolie.
Træ indvendigt
Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes jævnligt.
Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene fx ved aftørring med en klud
opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i øvrigt ønsker at male karmen, skal
du bruge vandbaseret, diffusionsåben maling - undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister.
Friktionsbremsen
Bremsen strammes ved at dreje på friktionsskruerne - MOD URET
i begge sider af vinduet med en 3 mm unbrakonøgle (1).
Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs, fx
med en klud. Glideskinnerne skal min. 1 gang årligt sprayes med
teflonbaseret smøremiddel, fx Fin Lube eller tilsvarende, brug aldrig alm. smøreolie.
Pudsning af den udvendige side
Pudsningen kan foretages indefra. Åben vinduet og udløs børnesikringen (2).
Tag fat om vinduets øverste kant med begge hænder og pres roligt
nedad. Vinduesrammen er først vendt helt rundt, når pudsesikringen klikker på plads (3).
Store vinduer har en rammefastholder i venstre side. Drej den ud
og sæt den fast på rammen (4).
Kontrollér, at rammen sidder fast, før du begynder at pudse vinduet. Når du har pudset vinduet, udløser du pudsesikring (3) og evt.
rammefastholder (4) og vipper vinduet udad ved at presse hånden
let mod rammen. Tag så fat om kanten af vinduet nederst og før
det roligt opad, indtil grebet er inden for rækkevidde - LÆN DIG
IKKE UD. Når vinduet lukker, slår børnesikringen automatisk til
igen.
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ALTAN- OG TERRASSEDØRE:
Terrassedøren åbnes ved at dreje
grebet til vandret og skubbe døren
udad. Døren åbner op til 90° og er
forsynet med friktionsbremse.
Døren lukkes ved at trække den
ind til karmen og dreje grebet ned
til lodret.

For at sikre at døren ikke blæser op
anvendes stormkrogen. Træk forsigtigt stormkrogen fri fra holderen.

Placer herefter krogen i beslaget på
døren.
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Vedligeholdelse:
Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs fx
med en klud (1).
Skinnerne må ikke smøres, da det blot samler mere snavs. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører hængslerne med syrefri
olie, mens du åbner og lukker døren for at få olien helt ind i hængslerne (2).
Friktionsbremsen sidder foroven og justeres ved at dreje på skruen i
beslaget med en 4 mm umbraconøgle (3).
Hængsler/beslag og skruer
Se vedligeholdelse/pleje af hængsler/beslag og skruer for vinduer.
Træ indvendigt
Se vedligeholdelse/pleje af træ indvendigt for vinduer.
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HOVEDDØR:
Indvendig lås.
For at låse drejes der med urets retning og for at låse op drejes der mod
urets retning

Håndtag

Udvendig lås.
For at låse drejes der mod urets
retning og for at låse op drejes
der med urets retning
Nøglen kan kun tages ud af
cylinderen når den står i lodret
position

Nøglen
Nøglen som bruges til at åbne hoveddøren, er den sammen nøgle der anvendes til at åbne postkassen, samt depotrum (kun hvis der ikke er depotrum i lejligheden).
Dørgreb
Rengøringen foretages med rent vand og mildt rengøringsmiddel.
Hvis dørgrebet bliver løst skal pinolskruen spændes.
Tape, klistermærker osv.
Tape og klistermærker må ikke anvendes på dørens overflader.
Dette for at undgå at maling skaller af når tapen fjernes.
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2. ALTANER
Altanværn
Anodiseret aluminium:
Den daglige rengøring af værnet
foretages med en hårdt opvredet
klud i lunkent vand.

Generel vedligeholdelse:
Rengør din altan mindst 1 gange årligt
for snavs. Blade og nedfald fra træer
fjernes. Anvend rent vand og børste.
Opbevar ikke ting på altanen der kan
give vandsamlinger.
Hvis du sætter blomsterkasser mv. på
selve altangulvet, skal disse altid opklodses, således at vand kan løbe
uhindret fra.
Hvis du borer huller i bunden af blomsterkasser, kan der forekomme misfarvning af
altangulvet.
Der må ikke anvendes grill på altanerne.
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3. TRÆGULVE
Type:
Højkant (Ask)
Dim. 10x8x160- ubehandlet
Overflade behandlet med XpertPro
Nova gulvlak

Klimaforhold:
I rum med trægulve er det vigtigt at den relative luftfugtighed er mellem 30 - 60 % RF
samt, at rumtemperaturen er mellem 18° C og 22°.
Især i kolde eller varme perioder, kan det være nødvendigt, at regulere varme, for at opnå
et behageligt indeklima. Anvend evt. et hygrometer for at følge indeklimaet.
Konstruktiv vedligeholdelse:
Der anvendes i nødvendigt omfang måtter ved indgangspartier, for at mindske tilsmudsning og slitage af gulvet i disse områder. Det anbefales ligeledes at sætte filtdupper under
møblerne og have bløde gummihjul på kontorstole, således at gulvet ikke ridses eller beskadiges. Vær opmærksom på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul
kan misfarve lakken.
Daglig vedligeholdelse, løst snavs:
Den regelmæssige rengøring af trægulve er blot støvsugning eller fejning med kost eller
tørmoppe. Ved støvsugning skal børsterne være nede på støvsugermundstykket.
Daglig vedligeholdelse, kraftig tilsmudsning:
Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud/moppe med mild
opløsning af vand og neutralt gulvvaskemiddel. Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber eller
moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt
Tarkett Grøn gulvvaskemiddel eller lignende. Anvend ikke Ajax, brun sæbe o. lign.
Hyppigheden af ovenstående procedurer skal justeres. Procedurerne udføres først meget
hyppigt, og omfanget reduceres derefter til det mest optimale, når omfanget af trafik kendes. Normal anbefaledes det, at overfladebehandle det lakeret trægulv hver 6-8. måned.
Periodisk vedligeholdelse og grovrengøring:
1-2 gange årligt eller oftere afhængigt af tilsmudsningsgraden, skal trægulvene behandles
med Tarkett Lak Refresher.
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Pletfjerning:
Mat lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For at opnå det bedste
resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent
vand og en hårdt opvredet klud.
Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul mm kan
være latexholdige. Latex misfarver lakoverfladen via en blødgørevandring og kan ikke
fjernes igen.
Pletter af frugt, bær, juice, læskedrikke, øl, vin, mælk, kaffe og te fjernes med
Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel.
Pletter af Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie, tjære, asfalt fjernes med rensebenzin eller vand tilsat Tarkett Blå grundrengøring 1 dl. til 10 liter vand med et opløsningsmiddel, tør efter med en fugtig klud.
Pletter af blæk, tusch, skocreme, maling og farvekridt fjernes med en spritopløsning, tør
efter med en fugtig klud.
Pletter af urin og opkast fjernes med Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel.
Pletter af blod fjernes med koldt vand.
HUSK - Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.
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4. INDVENDIGE DØRE

Pinolskrue

Daglig vedligeholdelse:
Dørene rengøres med en blød klud opvredet i varmt vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel.
Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud.
Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det
medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende
tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.
Tape, klistermærker osv.
Tape og klistermærker må ikke anvendes på dørens overflader.
Dette for at undgå at maling skaller af når tapen fjernes.

Dørgreb
Rengøringen foretages med rent vand og mildt rengøringsmiddel.
Hvis dørgrebet bliver løst skal pinolskruen spændes.

Side 10 af 35

BEBOERMAPPE – NORDBRO

5. BADEVÆRELSE
Rengøring af fliser:
Den daglige rengøring foretages med
varmt vand tilsat mildt rengøringsmiddel, ved brug af rengøringsmidlet skyl
derefter med rigeligt vand og tør efter
med en tør fnugfri klud. Brug aldrig
”fede” rengøringsmidler som brun
sæbe eller sæbespåner.
Ved kalkbelægninger anvendes et
alkalisk rengøringsmiddel. For at minimere kalkbelægning på fliserne anbefales det at fjerne overskudende
vand evt. med en svaber.

Rengøring af gulvafløb:
Easy drain bør rengøres jævnligt. Det
sikrer at afløbssystemet holder
længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i
brusenichen.
Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og
ren. Vandlås løftes op og rengøres med
alm. rengørings middel Risten løftes
lodret op og demonteres med jævne
mellemrum for rengøring
Der må kun bruges en blød svampe for
at undgå ridser i overfladen.
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Rengøring af vandlås

Når risten er tages op, ser afløbet ud som på ovenstående billede.
Tag fat i midten se grøn markering, hiv låget af, herefter kan vandlåsen renses. Låget placeres med stregerne ud for skruerne som vist ovenfor se rød markering hvorefter låget
trykkes på plads i vandlåsen.
Risten lægges nu på plads.
Ved tilstop af badeværelses afløb skal dette rengøres straks. Tag kontakt til ejendomskontoret.
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Rengøring af brusesæt:
Undgå at benytte ridsende svampe
og skurepulver til rengøringen. Der
må ikke anvendes opløsning- og
syreholdige rengøringsmidler. Det
bevirker at overfladen bliver mat.
Kalkaflejringer fjernes ved at benyt
te almindelig husholdningseddike.
For at minimere kalkaflejringer på
armatur, anbefales det at fjerne
overskydende vand med en klud.
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Rengøring af spejl:
Daglig rengøring foretages med anviste rengøringsmidler for glas.
Glasset rengøres efter behov og tåler
alle for glas gængse rengøringsmidler.
NB der må ikke anvendes skrabende
(ridsende) redskaber.

Rengøring håndvask:
Til den daglig rengøring tørres bordpladen over med en blød klud og rent
vand. De fleste pletter og fedt kan
fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør blød klud for at
undgå kalkaflejringer.
Grovere rengøring:
Til vanskelige pletter kan der bruges
en mild skurecreme og en hvid skuresvamp til bordplade med silkemat
finish. Rengør hele overfladen med en
klud og med bløde cirkelbevægelser.
Skyl efter med rent vand efterfølgende
tørres overfladen efter med tørre blød
klude. Denne fremgangsmåde anbefales også med mellemrum over hele
pladen, dette fjerner småridser og
kalkpletter og giver pladen et flot nyt
look.
Håndvasken:
Den daglige rengøring anbefales som
anført ovenfor. Ved vanskelige pletter,
kan vasken fyldes op med varmt vand
(ikke kogende) og tilsæt en opvasketaps og lad det stå i nogle timer eller
natten over. Vask herefter med
en børste, skyl og tør efter med en
blød klud.
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Rengøring af armatur:
Undgå at benytte ridsende svampe og
skurepulver til rengøringen. Der må
ikke anvendes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder
eddikesyre. Rens kun armaturet med
lidt sæbe og en fugtig klud, derefter
skylles det af og gnides tørt.
For at minimere kalkaflejringer på
armatur, anbefales det at fjerne overskydende vand med en klud.

Rengøring af skabsoverflade:
Den daglige rengøring foretages ved
aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en
tør klud.
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på
ovenstående måde, aftørres med en
klud, hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel, tør
efter med en tør klud.
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Stophaner for koldt- og varmt vand

Rengøring af vandlås i skab:
Afmonter skuffen, sæt en spand eller
lignende under vandlås og adskil
den. Rengør vandlåsen og genmonterer vandlåsen. Vær omhyggelig
med at få pakningerne placeret rigtigt
igen.

Rengøring af spot:
Rengør med en blød klud. Kan evt.
bruges lidt sæbe og en fugtig klud.
Sæben fjernes med rent vand og
spotten gnides tør. Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen.
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Betjeningspanel med lille skyl (lille
trykknap) og stort skyl (stor trykknap).

Toiletkumme

Toiletpapirholder

Rengøring af betjeningspanel:
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes
opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre. Rens kun med lidt
sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Rengøring af toiletsæde:
Der anvendes varmt vand med mild sæbe til både sæde og beslag/hængsler. Skyl efter
med rent vand og tør efter med viskestykke. Toilet rens må ikke anvendes på toiletsædet
og beslag/hængsler. Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet. Brug aldrig klorin,
det kan gulne materialet.
Rengøring af toiletkumme:
Daglig rengøring med en toiletbørste eller en fugtig klud tilsat syreholdigt rengøringsmiddel
med pH værdi mellem 1 og 4. Vær særlig opmærksom på den bagerste del af kummen.
Her tømmes overskydende vand fra skylleranden ud og et eventuelt kalklag kan bygges op
over tid.
Rengøring af reservepapirholder og toiletpapirholder:
Daglig rengøring foretages med en blød klud. Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud.
Derefter skylles det af og gnides tørt. Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til
rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen som bliver mat og ridset.
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6. KØKKEN

Rengøring af skabsoverflader:
Den daglige rengøring foretages
ved aftørring med en ren klud, hårdt
opvredet i lunken vand. Tør efter
med en tør klud.
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på
ovenstående måde, aftørres med
en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat
almindelig, sæbeopløsning såsom
opvaskemiddel (ikke sæbespåner),
tør efter med en tør klud.

Rengøring af bordplade:
Bordpladen aftørres med en blød klud
opvredet i rent varmt vand.
For at reducere at bordpladen er modtagelige overfor pletter og fedtede fingre,
kan der anvendes en universal biorens til
rengøring af laminat.
Rengøring af bordplade i fælleskøkken
Rustfri bordplade i fælleskøkken, rengøres med en opvredet klud, med opvaskemiddel (sulfo) eller med almindeligt husholdningssprit
Der må aldrig bruges ståluld.

Rengøring af køkkenvask:
Den daglige rengøring foretages ved
brug af en blød svamp med lidt opvaskemiddel. Ved kraftig kalkaflejringer kan man lade varm eddike 7
% stå i vasken i nogle minutter. Skyl
efter med vand.
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Rengøring af armatur:
Der må ikke anvendes ridsende
svampe og skurepulver til rengøringen. Der
frarådes ligeledes opløsnings- og
syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig
klud, derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved
at tørre armaturet af efter hver brug.

Rengøring af vandlås under
køkkenvask:
Fjern dækpladen ved at trække
forsigtigt mod dig.

Rengøring af vandlås under
køkkenvask:
Sæt en spand eller lignende under
vandlås. Adskil vandlåsen ved at
løsne underdelen af vandlåsen.
Rengør vandlåsen og genmonterer
vandlåsen. Vær omhyggelig med at
få pakningerne placeret rigtigt igen.
Vandlås
Stophaner for koldt- og varmt vand
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Rengøring af kogeplade:
Rengør kogefeltet efter hver madlavning. Rengør ikke kogefeltet, før det
er tilstrækkeligt afkølet. Brug kun
rengøringsmidler, der er velegnet til
kogefelter. Følg altid anvisningerne i
brugsanvisningen fra producenten.

Betjeningspanel for kogeplade:
Læs brugsanvisning for yderligere
information.
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Emhætte:
For udskiftning af pære.
Pæren udskiftes ved fjerne glasset.

Betjeningspanel:
Betjeningspanel er placeret i højre
side i toppen. Læs brugsanvisning for
yderligere information.

A

B

C

A – Belysning
B – Spjældfunktion
C – Indikatorlampe
(tændt ved åbent spjæld)

Rengøring:
Fedtfiltret skal rengøres efter behov,
dog min. Hver 3. måned. Filtret tages
ned ved at trykke håndtagene ind.
Herefter rengøres det i opvaskemaskinen. Filtret skal stilles på højkant for at
tørre i min. 3 timer, evt. i håndvasken,
inden det genmonteres.
Indersiden af emhætten skal rengøres
mindst 2 gange om året.
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UDSUGNINGSVENTILER

Rengøring og justering af udsugningsventil:
Støv fjernes med en støvsuger og en
fugtig klud.
Udsugningsventilen må ikke justeres,
da den er forudindstillet. Ventilen skal
altid forblive i samme forudindstillede
position, da det ellers vil få konsekvenser for egen og øvrige boliger
som anlægget forsyner.
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7. TEKNIKSKAB
Der må ikke indstilles på installationerne i teknikskabet.

Teknikskabet, ligner på mange måder en almindelig dør, Dog bliver der ikke monteret greb men
som det ses af nederste billede leveres der en
nøglevrider til åbning af teknikskabet.
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Indretningen af teknikskab
Indretningen kan variere fra bolig til bolig.

Fugtmelder
I bunden af teknikskabet er der placeret en
fugtmelder.
Det er vigtigt at være opmærksom på at
fugtmelderen placeres med oversiden opad
når den lægges i bunden af skakten efter
udskiftning af batteri.
Udskift batteriet, når det er brugt op. Alarmtonen vil lyde, når batterikapaciteten er lav.

Der må ikke indstilles på installationerne i teknikskabet.

Koldt brugsvand:
Vandmåler til koldt brugsvand for vejledning
se afsnittet Målere i boligen.
Varmt brugsvand:
Vandmåler til varmt brugsvand for vejledning
se afsnittet Målere i boligen.
Der sidder en indikator med enten blå eller
råde pile der indikerer om måleren er til koldt
eller varmt vand.

Fjernvarme:
Fjernvarme måler for vejledning se afsnittet
Målere i boligen.
Der må ikke indstilles på installationerne i
teknikskabet.
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8. GRUPPETAVLE, HPFI- RELÆ, INTERNET, TELEFON, KABEL TV OG ANTENNE
Placering af gruppe, HPFI-relæ, internet-, telefoni-, kabel tv og antennebokse kan variere
fra bolig til bolig.
Depotrum
HPFI-afbryder
Gruppetavle
El-måler:
Se afsnittet Målere i boligen.

Garderobeskab i entre eller værelse
HPFI-afbryder
Gruppetavle
El-måler:
Se afsnittet Målere i boligen.
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Teknikskab

HPFI-afbryder
Gruppetavle
El-måler:
Se afsnittet Målere i boligen.

HPFI-relæ:
HPFI-afbryderen slår automatisk al strømmen fra i boligen i tilfælde af at der opstår en elektrisk fejl. Hvis HPFI-afbryderen slår strømmen fra, kan strømmen slås til igen ved at skubbe
afbryderen op. Testknappen (T) på HPFI-afbryderen bør min. aktiveres hvert halve år for at
sikre at den virker korrekt.
Gruppetavle:
På gruppetavlen er det muligt at slå dele af strømmen i boligen fra. Det varierer fra bolig til
bolig hvor mange grupper der er installeret. Over hver gruppe er der et mærkat hvorpå der
står hvilke områder gruppen indeholder. For at slukke en eller flere grupper, trykkes gruppen eller grupperne ned og for at tænde igen, trykkes de op.
El-Måler:
For vejledning se afsnittet Målere i boligen.
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PANELSTIK
Internet, telefoni

Radio

TV
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9. VARMESTYRING
Gulvvarme
Rumbetjeningsenheden betjenes
via drejeknappen, ved drejning
indstilles den ønskede temperatur/komfort.
Gulvvarmen indstilles til ønsket
komfort temperatur.
NB.
Der kan gå op til 24 timer før temperaturen har reguleret sig.

Vedligeholdelse/drift:
Rengøring
Termostaten kan rengøres med milde rengøringsmidler som fx opvaskemidler. Brug ikke
skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.
Tildæk ikke termostaten
Termostaten skal være i stand til at registrere temperaturen i rummet. Hvis den fx sidder
skjult bag tykke gardiner eller møbler, kan den ikke registrere rummets temperatur.
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10.RØGALARM

Testknap
Indikator for at den er tilsluttet
strømforsyningen.

Højtaler

Strømstik

Batteri
Bemærk at alarmen ikke kan monteres uden batteri.

Røgalarm:
Røgalarmen er tilkoblet boligens strømforsyning, i tilfælde af strømsvigt er der monteret et
batteri i røgalarmen. Når det er tid til at batteriet skal skiftes, vil der komme en bib-lyd fra
alarmen.
Røgalarmen tages ned ved at dreje mod urets retning. Herefter tages strømstikket ud, og
røgalarmen kan tages ned. For at montere røgalarmen igen, sæt strømstikket i igen, og drej
så røgalarmen på plads.
Røgalarmens funktion kan kontrolleres, f.eks. for langsom tilsmudsning, ved at trykke på
testknappen i min. 4 sek. Herved blinker LEDen i 0,5-s-takt, så længe testknappen holdes
nede. Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause på 1,5
sek., så længe testknappen holdes nede.
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11.AFFALDSHÅNDTERING
Affaldsskakt
Husk at lukke lågen efter brug.

Der er placeret tre miljø stationer i byggeriet, de er placeret i hhv. bygning B, F og G

Affaldshåndtering
Affaldsskakt og -indkast:
Er til affald for den daglige husholdning inkl. fx emballage.
Alt affald skal i 20-liters affaldsposer, større affald fx pizzabakker skal brydes op i mindre
stykker og pakkes i poser.
Det er forbudt at anvende indkøbsposer til affald, dette vil skabe en prop i skakten.
Tomme poser og løst affald er ikke tilladt!
Da der udluftning over tag vil affald som fx løst papir eller plasticposer blive suget op til ventilatoren og skaber gener i udsugningen, hvilket vil skabe lugtgener i hele opgangen.
Miljøstation:
Der er genbrugscontainere for pap, papir, flasker, småt elektronik og batterier.
Storskrald:
Afleveres på kommunes genbrugsstation.
Nærmeste genbrugsstation: Borgervænget, Sibeliusgade 80 - 2100 København Ø
Miljøaffald:
Elektronik, maling, kemikalier, mv. skal afleveres på kommunens genbrugsstation.
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12.FARVEKODER OG RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER

Vægge i boliger inkl. depotrum:
Farvekode: Lys råhvid, Glans 5 (NCS-S-0502-Y)
Væg over køkkenbord:
Farvekode: Hvid, Glans 25
Vægge og lofter i toilet og badeværelse:
Farvekode: Hvid RAL 9010, Glans 20
Fodlister og indvendigt træværk:
Farvekode: Hvid RAL 9010, Glans 40
Rengøring af malede overflader:
Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i varmt
vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på førnævnte måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat en mild sæbeopløsning.
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13.UNDGÅ FUGTSKADER
Et godt indeklima forudsætter god ventilation, luft så meget ud, at der ikke kommer dug på
vinduerne.
Bliver der konstateret fugtskader, kontakt da viceværten. Fugtskader er lettest at afhjælpe,
hvis der gribes ind med det samme.

Fugtskader undgås f.eks.
- ved ikke at lave mad uden brug af emhætte eller åbne vinduer
- ved ikke at tage bad for åben dør
- ved at tørre badeværelset af efter brug
- ved at holde en rumtemperatur mellem 18-22 grader
- ved at lufte ud i soveværelset hver morgen
- ved at lave gennemtræk 2 gange om dagen i 5-10 min.
Tørring af tøj indendørs er strengt forbudt.
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14. OPHÆNGNING AF INVENTAR PÅ VÆGGE/LOFTER
Hvad skal du passe på
Ved ophængning af inventar og lignende skal man være opmærksom på følgende:
-

-

Alle el og vand installationer er ført skjult i væggene
o Dette betyder at der ikke må bores i en lodret linje over og under el-kontakter og
el-udtag.
Det er forbudt at bore i badeværelsesvæggene, da det ødelægger vådrumsmembranen.

-

Ophæng af inventar i lofter må kun gøres i sammen råd med ejendomskontoret.

-
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15. Målere i boligen
Der er tre typer måler i din bolig. El-måler, vandmåler og fjernvarmemåler.
Alle dine målere er sat op med webprogrammet FlinQ, dette benyttes til at overvåge dit
forbrug.
Du får adgang til FlinQ og dine målere på følgende måde:
Web adgang:

www.mit.flinq.dk

Brugernavn og adgangskode, har du modtaget via brev.
App adgang:

IOS, app store, Android, google play > Flinq visualisering

FlinQ leveres af CASI Technology A/S, Rumvænget 30, 2630 Taastrup tlf.: +45 35 36 35 35
Mail: info@casi.dk
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Guide: Sådan registrerer du en ny enhed
NORDBRO

1

NORDBRO

NORDBRO

2

Din adresse vil være vist her

Åbn din browser og gå til “www.dktv.dk”. Du kommer
nu automatisk kommer ind på registreringssiden.
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NORDBRO

NORDBRO

Din enhed bliver automatisk registreret.
Efter få sekunder får du vist et popup-vindue, hvor du
bedes bekræfte din adresse.

4

www.dktv.dk

Efter du har bekræftet din adresse, bliver din enhed
(computer/router) registreret. Det tager 1-2 minutter.
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NORDBRO

NORDBRO

Din enhed er nu registreret og du er online.

Når din enhed er registreret, bliver du videresendt til
www.dktv.dk

Guide: Sådan kommer du på det fælles WiFi netværk
NORDBRO

1

NORDBRO

NORDBRO
NORDBRO
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Windows
• Klik på netværksikonet nederst i højre hjørne.
• Vælg det trådløse netværk “NORDBRO”
• Klik “Opret forbindelse” (ingen adgangskode)

Mac
• Klik på Wi-Fi-ikonet øverst i højre hjørne.
• Vælg det trådløse netværk “NORDBRO”
• Klik “Opret forbindelse” (ingen adgangskode)

Foreningens netværk

NORDBRO

NORDBRO

iOS(iPhone/iPad)
• Åbn “Indstillinger”og vælg “Wi-Fi”
• Slå “Wi-Fi” til
• Vælg det trådløse netværk “NORDBRO”
• Vælg “Tilslut” (ingen adgangskode)

Android
• Åbn “Indstillinger”
• Åbn “Netværk og Internet”og vælg “Wi-Fi”
• Slå “Wi-Fi” til
• Vælg det trådløse netværk “NORDBRO”

Næste side:

2

+

3

2

Når du er forbundet til netværket og prøver at tilgå en hjemmeside, vil du
blive mødt af en velkomstside.
• Vælg din landekode i drop-down menuen, indtast dit mobilnummer og
klik “Send kode”.
Har du allerede en kode, kan du vælge “Jeg har allerede en adgangskode”,
hvor du skal benytte dit brugernavn samt den tidligere fremsendte kode.

3

I den SMS du modtager, kan du se dit brugernavn og adgangskode.
• Indtast brugernavnet + dit tilsendte kodeord.
Vær OBS på forskellen mellem store og små bogstaver.
• Klik “Login”
Herefter er du tilsluttet det fælles trådløse bredbånd.

Spørgsmål & svar
• Skal jeg logge på, hver gang jeg skal online?
Når du først er logget på, skal du ikke gøre det igen.
Din registrering udløber automatisk efter 100 dage, men kun hvis du ikke bruger forbindelsen.
• Hvornår udløber mit login?
Dit login udløber ikke, og kan benyttes igen, hvis du får brug for det.
• Kan gæster benytte mit login?
Dine gæster skal generere deres eget login til det fælles trådløse WiFi.

