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Beboervejledning – Carl Nielsens Vej

Hvad skal jeg vide:

Nærværende beboermanual indeholder praktiske råd og orientering vedrørende lejligheden. Den 
udleveres til samtlige beboere, idet den bl.a. vejleder om lejlighedens tekniske installationer samt 
vedligeholdelse af overflader m.v. der skal betjenes/vedligeholdes eller rengøres af beboerne.

Vinduer og døre _________________________________________________________2

Vinduer og terrassedøre__________________________________________________________2

Dug på vinduer/døre ____________________________________________________________3

Entredøre og indvendige døre _____________________________________________________4

Lofter _________________________________________________________________4

Inventar og hvidevarer ___________________________________________________4

Gulv __________________________________________________________________5

Trægulve _____________________________________________________________________5

Gulvklinker____________________________________________________________________5

Opvarmning ____________________________________________________________6

Gulvvarme ____________________________________________________________________6

Radiatorer ____________________________________________________________________6

Ventilationsanlæg _______________________________________________________6

Emhætter ______________________________________________________________7

El-installationer _________________________________________________________8

Indvendige vægge _______________________________________________________8

Multiblokke____________________________________________________________________8

Malede overflader ______________________________________________________________9

Brusevægge___________________________________________________________________9

Badeværelser ___________________________________________________________9

Armatur og brusere ____________________________________________________________10

Fuger ________________________________________________________________10

Bløde fuger___________________________________________________________________10

Brandalarm____________________________________________________________10

Alarm _______________________________________________________________________10

Test af røgalarm 1 gang i måneden________________________________________________10

Udenoms arealer _______________________________________________________11

Altaner og terrasser ____________________________________________________________11

Vinduer______________________________________________________________________11

Postkasser ___________________________________________________________________11

Ringklokke ___________________________________________________________________11
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Vinduer og døre 

Vinduer og terrassedøre 

Brugerbeskrivelse 

En sidehængt dør åbnes ved, at du drejer grebet 180° til lodret (3) og trækker vinduesrammen 
indad – det kan åbne op til 90° vinkel. Pas på at vinduet ikke blæser op, så den slår mod 
sidekarmen. Vinduet lukkes ved, at du skubber vinduesrammen ind mod karmen og drejer grebet 
ned til lodret (1).

Hvis du kun ønsker ventilation, drejer du grebet til vandret (2), hvorefter vinduesrammen kan 
vippes indad og danne en ventilationsspalte foroven 
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 Grebsbetjent bremse kan fastholde det 
sidehængte vindue i vilkårlig 
ventilationsstilling ved normale vejrforhold. 

 Åbn vinduet i ønsket position og drej 
paskvilgrebet ned til vandret. 

Vedligehold

 Vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog skal greb og hængsler rengøres med 
jævne mellemrum og smøres med et par dråber olie 1-2 gange om året – hyppigt brugte 
vinduer og døre skal dog smøres oftere. Udføres af udlejer. 

 I forbindelse med rengøring skal rude, ramme og karm gøres rent med en blød klud eller 
børste samt lunkent vand tilsat mildt rengøringsmiddel. 

 Der må ikke monteres beslag til gardiner eller andet, så vinduet ikke kan åbne i 
ventilationsstilling (2) 

Justering af døre 

Skulle der opstå behov for at justere rammens placering i karmen, kan den justeres i højden ved at 
dreje justeringsskuren på undersiden af det nederste hængsel med en 5 mm unbrakonøgle (1). 

Sideværts justering foretages ved at dreje de 2 skruer hængslerne mod højre eller venstre efter 
behov med en 5 mm unbrakonøgle (2). OBS: drej skruerne i beslaget lige meget så beslaget ikke 
vrides skævt. 

Dug på vinduer/døre 
Vær glad for den udvendige dug

Du vil nogle gange opleve, at der er dug på ydersiden af dit vindue. Det skyldes, at ruderne har en 
isoleringsevne, som er helt i top. Det er en kold rude, som varmere udendørsluft, hvor der så kan 
opstår dug/kondens på rudes udvendige side. Det forsvinder, når luften bliver varmere i løbet af 
formiddagen.
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Skil dig af med den indvendige dug

Dugen indvendigt skyldes at varm luft afkøles mod de kolde ruder og frigiver vanddråber, der 
sætter sig på ruden. Et fugtigt indeklima er usundt for både mennesker og vinduer.

For at mindske dug indendørs, er der vigtige faktorer, som bør følges:

 Luft ud (gennemtræk) mindst 3 gange om dagen i 5-10 min. også i regnvejr.

 Sæt varme på, så temperaturen ligger på 20-22°C i hele døgnet.

 Sørg for god luftcirkulation i alle rum – lad fx ventiler i vinduer og vægge stå åbne døgnet 
rundt og lad de indvendige døre stå åbne.

Kondens mellem de to vinduesglas

Opdager du, at der er kondens mellem glassene i en termorude, er ruden punkteret og skal 
udskiftes. Kontakt varmemesteren/viceværten.

Entredøre og indvendige døre 

Døre kræver ikke megen vedligeholdelse, men det er en række detaljer, som man bør gennemgå 
for at forebygge skader. 

Dørene skal efterses en gang årligt hvor de rengøres i en hårdt opvreden klud i mild rengøringsvand 
og tørres efter med en tør ren klud. Efterlad aldrig overfladen våd eller fugtigt. Hængsler smøres 
med olie eller vaselineolie, bundstykker lakkeres og tætningslister rengøres. 

Brug aldrig rengøringsmidler der indeholder salmiak, klor eller brun sæbe, da disse kan have en 
ætsende virkning. Undgå ligeledes opløsningsmidler som acetone, alkohol, terpentin, 
cellulosefortynder da disse ødelægger overfladebehandlingen. Brug aldrig rengørings midler eller 
redskaber med slibende effekt som fx skurepulver, skuresvampe eller ståluld.

Lofter 
Lofter i lejligheden er udført i beton og i badeværelser er loftet udført i gips.Der kan monteres 
lamper mm. i betonlofterne. Er man i tvivl omkring ophængning, kan/skal udlejer kontaktes. Der er 
vedlagt et bilag sidst i denne mappe, med oplysninger i forhold til boring af huller i lofterne.

Inventar og hvidevarer
Daglig rengøring af inventar foretages med en hårdt opvredet ren mikrofiberklud. Fedtpletter, som 
ikke kan fjernes på denne måde, kan fjernes med en i vand hårdt opvredet ren mikrofiberklud, 
tilsat almindelig opvaskemiddel. Der skal altid tørres efter med en ren og tør klud. Der må ikke 
bruges rengøringsmidler med slibende effekt. Efter behov skal låger mv. justeres.

Lejlighedens hårde hvidevarer er tilsluttet enten via stikkontakt eller dåse bag enheden. Ændringer i 
disse skal udføres af autoriseret el installatør. 

Husk jævnligt at rense filtre i opvaskemaskinen.

Pleje og rengøring sikre at produkterne holder sig flotte i lang tid. Det anbefales derfor at læse 
vejledningerne igennem inden produkterne tages i brug. Vejledningerne er placeret i eller ved de 
pågældende produkter i lejligheden og skal gemmes sammen med denne beboervejledning.  
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Gulv 
Trægulve 

Trægulv fra Tarkett kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man 
bør gennemgå for at forebygge skader. 

 Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtig for, at trægulvet ikke arbejder og forandres 
mere end normalt. 

 Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som 
tørmopning eller støvsugning.  Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en 
mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand på gulvet. Svaber eller moppe anbefales ikke, da den 
efterlader for meget vand i gulvet.  

 Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlænger trægulvets i forvejen 
lange levetid. 

 Anvend filtpropper under stole- og bordben. Udlæg akrylplader under kontorstole. 

 Løse tæpper og måtter og lignende må først udlægges på gulve 3 uger efter en 
gulvbehandling.  

 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. 

Plettype Fjernes bedst med 

Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, 
fløde, kaffe, te 

Vand tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel 

Chokolade, fedt, skocreme, 
hælmærker, olie, tjære, asfalt 

Rensebenzin eller vand tilsat Tarkett Blå grundrengøring 1 dl. Til 
10 dl. Vand 

Karbonpapir, farvepapir, 
stencil, blæk, kuglepen, 
læbestift 

Sprit

Urin, opkast Vand tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel 

Blod Koldt vand 

Gulvklinker 

Gulvklinker kræver ikke megen vedligeholdelse, men det skal regelmæssigt foretages rengøring af 
overflader, der belastes med vand. 

 Ved daglig brug aftørres fladerne, der kan evt. benyttes en gummiskraber. 

 Ugentlig rengøring fortages med et surt rengøringsmiddel, skyl efter og aftør fladerne. 

 Rummet skal dagligt tilføres tilstrækkeligt ventilation 

 Anvend ikke for stærke eller koncentrerede opløsninger af rengøringsmidler, da det kan 
skade fugerne. 
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Opvarmning 

Gulvvarme

Termostater og luftskruer afvaskes i mildt sæbevand med en blød klud.  
Gulvvarme termostat motioneres minimum 2 gange om året. 
Termostaten motioneres ved at skrue helt op og ned flere gange for, til 
sidst at indstille termostaten på den ønskede temperatur. 

 Det er vigtigt, at føleren til termostaten ikke må sidde gemt 
bag et gardin, møbel el. lign 

 Ved beskadigelse af gulvvarmestyring skal der rettes 
henvendelse til fagmand/udlejer. 

Radiatorer 

Radiatorerne rengøres med i en mild sæbeopløsning. Brug ikke rengøringsmidler med ammoniak 
eller slibemidler. Hvis der er toprist kan denne fjernes, hvis der ønskes rengøring mellem 
radiatorens vandfyldte lag.

 Føler til termostat må ikke sidde gemt bag gardiner, møbler el.lign. 

 Hvis radiatorerne bliver beskadiget skal udlejer/fagmand kontaktes. 

 Hvis den originale lakering bliver beskadiget, skal den korrigeres med den originale touch-ip 
maling, der kan købes i VVS butikker. Standard farve er hvid RAL 9016. 

Ventilationsanlæg 

Der er i lejligheden et ventilationsanlæg med konstant ind- og udsugning. 1 gang årligt skal ventiler 
kontrolleres for snavs. Rengøres med en hårdt opvredet klud med vand og sæbe eller støvsuges 
med blødt mundstykke. 

Ventiler må ikke drejes, skrues eller afdækkes, da de er indstillet med en helt bestemt luftmængde, 
så boligens indeklima ventileres korrekt. En afdækning eller lukning af ventiler, vil medføre ændret 
indeklima/luftventilation for alle lejligheder i opgangen. 

 

Gulvvarmestyring

Ventil - Udsugning Ventil - Indblæsning
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Aggregatet holder i mange år, men for at få optimal udnyttelse og glæde af aggregatet og samtidig 
undgå unødigt strømforbrug, er det vigtigt, at det vedligeholdes korrekt. Følgende dele kræver 
jævnlig vedligeholdelse: 

Såfremt der mod forventning, konstateres vand i bunden af ventilationsanlægget, skal der 
omgående tages fat i udlejer og en servicetekniker. 

Filtre 

 Filtrene har til formål at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, så de ikke tildækkes med 
støv og snavs. For at opnå en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt 
tilstoppet.

 G4 filtre fra Air force skal ved normal brug udskiftes hvert 3. måned. I nybyggeri anbefales 
det at skifte første gang efter 30 dage, da lejligheden kan indeholde lidt støv fra 
byggeperioden.

 Hvis filtre ikke udskiftes regelmæssigt vil lejlighedens ventilation forringes til skade for 
indeklimaet – samtidig med at aggregatet bruger mere strøm end nødvendigt og aggregatet 
vil ligeledes kunne tage skade.

For mere info angående styring af ventilationsanlæg se bilag 1 som er placeret i teknikskakt. 

Emhætter

 

Betjening 

1. Digitalstyret aftræk 
2. Emhætte kabinet
3. Belysning 
4. Tænd/sluk
5. Frontpanel
6. Alu fedtfiltre 
7. Ventilationshastighed +/-

4 7
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Vedligeholdelse 

 Inden man gør emhætten ren, skal alt strøm til emhætten være slukket. Hiv stikket ud eller 
afbryd strømmen fra relæet. 

 Fedtfilteret er den del som opsnapper alt støv, mados og olie som emhætten suger. Derfor 
skal fedtfiltret rengøres med jævne mellemrum og kan vaskes med alm. opvaskemiddel 
under varmt vand eller evt. vaskes i opvaskemaskinen ved max 60 grader. 

 Filteret tages af ved at trykke håndtagene ind og derefter tage filtret ud. Rengør emhættens 
stål overflade med enten en alm. fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes hos din 
lokale køkken forhandler. Det er med til at give stålet længere levetid, pænere overflade og 
beskyttelse mod ridser og mærker. Efter rengøring skal filteret tørres inden det sættes i 
igen.

Brug af produktet
For at få optimal udnyttelse anbefaler vi at emhætten kører på fuld effekt (turbo), under 
madtilberedning hvor det oser og lugter meget kraftigt. Motoren startes når man trækker det 
forreste panel udad og stopper igen når man skubber den ind.
Emhætten skal sættes i gang 5 minutter før mad tilberedes og ligeledes skal den først slukkes 5 
min efter tilberening, for at få bedst udnyttelse.

Belysning
Emhætten er udstyret med en 50 W halogen lampe. Der sidder en kontakt i panelet der anvendes 
til tænd og sluk af lyset. 

Effektiv udsugning
For at få bedst sugeevne skal vinduerne i køkkenet være lukket. Dørene og vinduerne i de andre 
rum må gerne stå åben.

El-installationer 
Lys- og kraftinstallationer er generelt udført, så der kræves et minimum af vedligeholdelse. Dog bør 
det 1 gang årligt kontrolleres, at kontakterne er funktionsdygtige og ikke er ituslåede samt at de 
slutter tæt til bygningsdele/dåser. 

 For at undgå elektrisk stød skal forbindelsen til 230V afbrydes i gruppetavlen inden 
rengøring udføres. 

 Rengør dæksel ved at aftørre med en fugtig klud. Eftertør dæksel med en tør og fnugfri 
klud. Der kan bruges mildt rengøringsmiddel. 

OBS: Hvis der skal bores eller der skal fastgøres et emne på væg, skal man være meget 
opmærksom på de skjulte el rør i væg. En god regel er; at man ikke borer eller fastgøre emner 20 
cm på hver side af en kontakts lodrette linje fra loft til gulv. 

Indvendige vægge 
Multiblokke
Vægge i lejligheden er udført i multiblokke. Multiblokke er søm og skruefaste, således at der kan 
hænges genstande op på væggene. Er man i tvivl omkring ophængning, skal udlejer kontaktes. 
Vær ligeledes opmærksom på installationer i vægge. Se OBS ovenfor.
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Malede overflader 
 Vægge i bad og værelser er vaskbare.

 Rengøring af akrylmaling må ikke foretages, før den er gennemtør. Det vil sige 4-6 uger 
efter udført malerarbejde. Ved for tidlig rengøring kan malingsfilmen beskadiges.

 Sulfo og opvaskemiddel må aldrig benyttes, da disse vil ødelægge malingsfilmen og kan ved 
senere malerbehandling være årsag til afskalninger og manglende tørring. Ligeledes må der 
aldrig benyttes nylonsvamp eller lignende rengøringsværktøj.

Genbehandling af malede vægge og lofter.
Malerbehandlede overflader kræver regelmæssige vedligeholdelse. Der må forudses et 
vedligeholdelsesinterval på mellem 2 og 5 år ved almindelig brug

Brusevægge 
 Kalkaflejringer, der hovedsagligt opstår i bruseområder, kan fjernes med en svag opløsning 

af vand og husholdningseddike. Skyl efter med rent koldt vand. 

 Hvis det konstateres, at en fuge har ”sluppet” bør den omgående udbedres. Dette arbejde 
bør udføres af en fagmand.

Badeværelser 
Gulvafløb

Gulvafløbet er af rustfrit stål rengøres efter behov. 

Afvaskning med sæbe eller mildt rengøringsmiddel og varmt 
vand efterfulgt af en overskylning med rent vand er 
sædvanligvis fuldt tilstrækkeligt. 

Materialets blanke overfalde kommer rigtigt til sin ret, hvis det efterfølgende tørres. 

Problem Rengøringsmiddel Kommentar

Rutinemæssig 
rengøring

Sæbe eller mildt rengøringsmiddel (som f.eks. 
opvaskemiddel) 

Svamp, skyl efter med rent 
vand og aftør om nødvendigt. 

Fingeraftryk Sæbe eller varmt vand eller organiske 
opløsningsmiddel (fx acetone, sprit) 

Skyl efter med rent vand og 
aftør om nødvendigt. 

Pletter, som er 
svære at få af og 
misfarvninger 

Milde rensemidler Skyl efter med rent vand og 
aftør om nødvendigt 

Olie og 
fedtpletter 

Milde rensemidler, eller organiske 
opløsningsmidler (f.eks. acetone, sprit) 

Rengør efterfølgende med 
sæbe og vand, skyl efter med 
rent vand og aftør. 

Rust eller andre 
korrosionsproduk
ter 

Oxalsyre. Midlet skal duppes på med pensel el. 
lign og blive siddende i 15-20 min., før det vaskes 
bort med vant. Efterfølgende kan anvendes mildt 
rensemiddel for at gøre overfladen helt ren. 

Skyl grundigt efter med rent 
vand (forholdsregler i 
forbindelse med syreholdige 
rensemidler skal respekteres). 
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Armatur og brusere
Brusere, håndvask- og køkkenvask-armatur kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er nogen 
punkter der skal tages stilling til. 

 Kromoverflader bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden 
slibemiddel eller med sæbevand. 

 Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike. Blandeforhold 1 del eddike til 4 
dele vand. Fjernes efter ca. 10 min, efterskylles med rigelig koldt vand. 

 Efter hver rengøring bør du skylle efter med rent koldt vand, så rester af rengøringsmidlet 
fjernes helt. 

Fuger
Bløde fuger 

 Akrylfuger mellem loft og vægge vil altid revne når materialerne arbejder, fugerne bør 
efterses en gang om året og udbedres efter behov. 

 Fuger i baderum og entré er udført med elastiske fuger, fuger kræver regelmæssig 
rengøring for at undgå misfarvning

 Fugerne rengøres med vand tilsat brun sæbe. Andre rengøringsmidler kan anvendes under 
hensynstagen til fugemassernes modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig 
efterskylning med rent vand anbefales.

 Overmaling bør undgås – silikoneprodukter kan ikke overmales.

 Gennembrydninger frarådes. Ved fugeslip kontaktes udlejer.

Brandalarm
Din røgalarm er tilsluttet strøm, men har et backup 9V batteri, som 
skal skiftes ca. 1 gang årligt.

En lille grøn LED lampe vil blinke for at indikere, at der er strøm til. 
Et lille rødt lys vil blinke ca. 1 gang i minuttet for at indikere, at 
batteriet er sundt og alarmen fungerer.

Alarm 

 Hvis der detekteres røg, vil røgalarmen udsende en alarm og et rødt lys blinker hurtigt, 
indtil luften er klar. 

 Afbryder funktionen kan slå detektoren fra, hvis den er blevet udløst ved at holde 
”Test/afbryder” knappen inde i et par sekunder. Røgalarmen afbrydes i 10 minutter og 
derefter nulstilles i normal tilstand efter denne periode. 

 Bemærk – Hvis røgens tæthed øges i løbet af denne tid vil røgalarmen blive udløst igen. 

Test af røgalarm 1 gang i måneden

1. Tryk på ”Test/afbryder” knappen og røgalarmen vil komme med et højtlydt bip. Alarmen vil 
stoppe med højlydt bip, så snart du slipper knappen.

2. Hvis røgalarmen ikke lyder, reset da røgalarmen eller udskift batteri.  

Test/afbryder knap 

LED lampe
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Udenoms arealer

Altaner og terrasser 
 Det er vigtigt at lukke vinduer og døre på altan/terrasse i forbindelse med nedbør således, 

at der ikke kommer vand ind på gulvene i lejligheden. 

 Saltning er skadeligt for belægningen og må ikke udføres. 

 I vinterperioden med frost og sne er den bedste vedligeholdelse, at feje sne/is væk med 
efterfølgende grusning.

Vinduer 
Vinduer og altandøre er aluminiumspartier er fra Velfac og består af træ indvendigt og aluminium 
udvendigt. 

Brug en blød børste og en skraber, og anvend mild sæbevand eventuelt tilsat et 
afspændingsmiddel, der hindrer kalkpletter. 

Når glasset pudses, anbefales det min. 2 gange om året at rengøre selve vinduet udvendigt med 
rent vand evt. i mildt sæbevand. Et par gange om året er det også en god ide at åbne vinduerne og 
vaske alle tilgængelige false og afkroge, hvor insekter af alle slags ynder at gemme sig. 

Det er især vigtig at fjerne spindelvæv og lignende, der med tiden uundgåeligt sætter sig i krogene 
og kan blokere for det automatiske vandafløb og den naturlige ventilation omkring rammen. 

Postkasser
 For at holde Deres nye postkasse pæn, anbefales De at vaske den 3 - 4 gange årligt med en 

våd klud. 

 Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb. Bevægelige dele og lås 
smøres 1 - 2 gange årligt for at undgå unødig slidtage og eventuelle mislyde. 

Ringklokke
Ringklokken efterses om den virker ved tryk på knappen, hvis 
den ikke virker udskiftes batteriet eller fagmand kontaktes.

Rengøring af dækslet foretages med en fugtig klud. Tør dækslet 
efter med en tør og fnugfri klud
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Bilag 2 - Information vedr. boring i lofter

AF NATURLIGE ÅRSAGER KAN DER I FORLÆNGELSE AF 
BYGGERIET VÆRE EFTERLADT EN ANELSE RESTVAND I NOGLE 
AF LOFTELEMENTERNES KANALER.

DERFOR KAN DER VED BORING I LOFTER FOREKOMME VAND.
MÆNGDEN AF VAND I HVER KANAL VIL TYPISK VARIERE 
MELLEM 0,2 LITER OG 3 LITER.

DER HENSTILLES DERFOR TIL AT HAVE EN SPAND INDEN FOR 
RÆKKEVIDDE NÅR DER BORES I LOFTER, SÅLEDES AT GULV 
OG INVENTAR IKKE TAGER SKADE.

PRINCIP FOR RESTVAND I KANALER FREMGÅR SOM BLÅ FARVE I OVENSTÅENDE 
VISUALISERING.

PRINCIP FOR BORING FREMGÅR SOM RØD STREG I OVENSTÅENDE 
VISUALISERING.
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