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Forord 
 

Tillykke med Jeres nye bolig.  

 
Beboermappen skal ses som et redskab til Jer som beboere i Zebra House, så det anbefales at 
I læser den igennem.  

Mappen er fyldt med gode råd og vejledninger omkring de tekniske installationer i boligen.  
 
Beboermappen beskriver hvorledes I vedligeholder lejligheden bedst muligt, samt løser små 
problemer.   
 
Mappen indeholder yderligere information om det gældende husordensreglement for Zebra 
House. 
 
Husordenen beskriver de gældende regler for Zebra House, herunder blandt andet 
affaldsordning og regler omkring fællesarealer.  

 

I hvert afsnit, inddelt i denne mappe, vil I kunne finde nyttig information om de givne 
installationer. Hver opmærksom på, at en overskrift kan indeholde en underrubrik. I 
indholdsfortegnelsen vil I kunne se oversigten over de forskellige beskrevne elementer i 
beboermappen.  
 
Kan I ikke finde svar i denne mappe, henvises der til drifts- og vedligeholdelsesvejledninger 
bagerst i mappen eller viceværten.  

Viceværten kan kontaktes i tidsrummet 8.00-15.00 på + 45 28 40 19 47 eller + 45 28 92 22 02. 
Udenfor dette tidsrum skal der rettes henvendelse til ejendomsvagten, BELFOR Ejendomsvagt, 
på + 45 70 12 21 22 Der gøres opmærksom på, at der kun må rettes henvendelse til BELFOR 
Ejendomsvagt ved akutte situationer så som vandskader, brand, oversvømmelse, frostskade, 
hærværk, strømsvigt, kloakskade, indbrud mv. 

  



 

    Zebra House   
 

 Side 3 af 49 

Indholdsfortegnelse 
1 HUSORDEN ........................................................................................................................................................ 6 

1.1 SKADER PÅ OG VED EJENDOMMEN .......................................................................................................... 6 

1.2 VANDSPILD ................................................................................................................................................ 6 

1.3 FÆLLESAREALER, ALTANER M.M. .............................................................................................................. 6 

1.4 HUSHOLDNINGSAFFALD ............................................................................................................................ 6 

1.5 GLAS OG FLASKER ...................................................................................................................................... 7 

1.6 AVISER, BLADE, REKLAMER OG ANDET RENT PAP OG PAPIR .................................................................... 7 

1.7 ANDET AFFALD .......................................................................................................................................... 7 

1.8 SYNLIGE ANTENNER MV. ........................................................................................................................... 7 

1.9 LEG OG OPHOLD ........................................................................................................................................ 7 

1.10 STØJENDE ADFÆRD ................................................................................................................................... 8 

1.11 VEDLIGEHOLDELSE AF ALTANER, TERRASSER M.V. ................................................................................... 8 

1.12 FILT PÅ MØBLER ........................................................................................................................................ 8 

1.13 UDLUFTNING ............................................................................................................................................. 8 

1.14 RYGNING ................................................................................................................................................... 9 

1.15 HUSDYR ..................................................................................................................................................... 9 

1.16 PARKERING ................................................................................................................................................ 9 

1.17 PULTERRUM .............................................................................................................................................. 9 

1.18 HUSORDENSOVERTRÆDELSER .................................................................................................................. 9 

GODE DRIFTRUTINER .............................................................................................................................................. 10 

2 VINDUER OG UDVENDIGE DØRER: .................................................................................................................. 10 

2.1 VINDUER: ................................................................................................................................................. 10 

2.1.1 RENGØRING AF VINDUER OG UDVENDIGE DØRE: .......................................................................... 10 

3 ADGANGSFORHOLD ........................................................................................................................................ 11 

3.1 ADGANGSFORHOLD ................................................................................................................................ 11 

3.2 DØRTELEFON: .......................................................................................................................................... 11 

4 TRÆGULVE: ..................................................................................................................................................... 13 

4.1 KONSTRUKTIV VEDLIGEHOLDELSE: ......................................................................................................... 13 

4.2 PLETFJERNELSE: ....................................................................................................................................... 13 

5 RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER ........................................................................................................... 14 

5.1 TØR RENGØRING: .................................................................................................................................... 14 



 

    Zebra House   
 

 Side 4 af 49 

5.2 VÅD RENGØRING: .................................................................................................................................... 14 

6 FARVEKODER PÅ MALEDE OVERFLADER: ........................................................................................................ 15 

6.1 BYGGERIETS OPRINDELIGE FARVEKODER ............................................................................................... 15 

7 VÆGOVERFLADER OG OPHÆNGNING: ............................................................................................................ 16 

7.1 VÆGGE I BOLIGER: ................................................................................................................................... 16 

7.2 LOFTER I BOLIGER: ................................................................................................................................... 16 

7.3 HVAD SKAL DU PASSE PÅ? ....................................................................................................................... 16 

8 INDVENDIGE DØRE: ......................................................................................................................................... 17 

8.1 RENGØRINGSINSTRUKS: .......................................................................................................................... 17 

8.1.1 TAPE, KLISTERMÆRKER OSV. ........................................................................................................... 17 

8.1.2 OPHÆNGNING PÅ DØRE .................................................................................................................. 17 

9 BADEVÆRELSER: .............................................................................................................................................. 18 

9.1 FLISER: ..................................................................................................................................................... 18 

9.2 TOILET: .................................................................................................................................................... 19 

9.3 SPEJL: ....................................................................................................................................................... 19 

9.4 BORDPLADE OG HÅNDVASK: ................................................................................................................... 20 

9.5 SKABE UNDER VASK: ............................................................................................................................... 20 

9.6 BRUSESÆT: .............................................................................................................................................. 21 

9.7 GLASVÆG: ............................................................................................................................................... 21 

9.8 SPOTS: ..................................................................................................................................................... 22 

9.9 GULVAFLØB: ............................................................................................................................................ 22 

9.10 VANDLÅS ................................................................................................................................................. 23 

9.11 SILIKONEFUGER ....................................................................................................................................... 24 

10 KØKKEN OG GARDEROBESKABE: ................................................................................................................. 25 

10.1 KØKKENBORDPLADE: .............................................................................................................................. 25 

10.2 SKABSOVERFLADER: ................................................................................................................................ 26 

10.3 KØKKENVASK: .......................................................................................................................................... 26 

10.4 SKAB UNDER VASK: ................................................................................................................................. 27 

10.5 JUSTERING AF KØKKENLÅGER: ................................................................................................................ 28 

10.6 GARDEROBESKABE: ................................................................................................................................. 28 

11 HÅRDE HVIDEVARER: .................................................................................................................................. 29 

11.1 KØLESKAB: ............................................................................................................................................... 29 



 

    Zebra House   
 

 Side 5 af 49 

11.2 OPVASKEMASKINE: ................................................................................................................................. 29 

11.3 OVN: ........................................................................................................................................................ 30 

11.4 KOGEPLADE: ............................................................................................................................................ 30 

11.5 EMHÆTTE: ............................................................................................................................................... 31 

11.6 VASKEMASKINE OG TØRRETRUMBLER: .................................................................................................. 32 

12 LAMPER OG LYSKILDER ............................................................................................................................... 33 

13 EL-INSTALLATIONER .................................................................................................................................... 34 

13.1 ELTAVLE: .................................................................................................................................................. 34 

13.2 ELMÅLER: ................................................................................................................................................ 35 

13.3 RØGALARM .............................................................................................................................................. 36 

13.3.1 BRUG AF RØGALARMEN: ................................................................................................................. 36 

13.3.2 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE .................................................................................................. 36 

14 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS .......................................................................................................... 38 

15 VAND OG VARME ........................................................................................................................................ 39 

15.1 VARMEANLÆG ......................................................................................................................................... 39 

15.2 VARMEMÅLER OG VANDMÅLER ............................................................................................................. 40 

15.2.1 RENGØRING ..................................................................................................................................... 40 

15.3 FUGTMÅLER: ........................................................................................................................................... 40 

16 VENTILATION: .............................................................................................................................................. 41 

17 TELEFON, TV, INTERNET & PDS: .................................................................................................................. 44 

17.1 TV/INTERNET ........................................................................................................................................... 45 

18 PLACERING AF AFFALD TIL AFHENTNING OG STORSKRALD ........................................................................ 48 

19 BRUGERMANUALER/VEDLIGEHOLDELSESMANUALER ................................................................................ 49 

 



 

    Zebra House   
 

 Side 6 af 49 

1 HUSORDEN 

UDLEJNINGSBOLIGERNE I ZEBRA HOUSE, BRABRAND 8220 

Vi byder dig velkommen som lejer i Zebrahouse. Et godt og trivselsfremmende miljø er meget værd. Det 
skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. 

For at sikre, at de praktiske ting fungerer i det daglige, og for at tilsikre bedst muligt miljø for den enkelte 
lejer, har udlejer fastlagt regler, anvisninger og henstillinger, der følger af nærværende husorden, og 
gælder for alle lejere. Der henvises i øvrigt også til lejekontrakten samt til lejelovens almindelige 
bestemmelser.  

Arbejd aktivt med på, at der er pænt, rent og rart i Zebra House! 

1.1 SKADER PÅ OG VED EJENDOMMEN 

Lejer skal straks foretage anmeldelse til viceværterne i Zebrahouse, hvis der sker skader på bygning, 
installationer, ledninger m.v., så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.  
Opstår der akut skade uden for normal åbningstid, og viceværterne ikke kan træffes, fremgår det af 
beboermappen hvem der skal kontaktes. Beboermappen findes på: www.zebrahouseaarhus.dk. 

1.2 VANDSPILD 

Vandspild skal undgås bedst muligt. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides 
noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet. Lejer har i øvrigt selv alene ansvaret for udskiftning af 
defekte pakninger på vandhaner m.v. Lejer har selv en økonomisk interesse og fordel i, at forbruget 
holdes på så lavt et niveau som muligt, idet lejer selv betaler for alle forbrugsudgifter til vand- og kloak 
m.v. til forsyningsselskabet. 

1.3 FÆLLESAREALER, ALTANER M.M. 

Der må ikke henstå løse genstande på ejendommens fællesområder. Arealerne må endvidere ikke 
bruges til opmagasinering, møbler eller lignende. 

På altaner og terrasserne må der opsættes havemøbler og lignende, som ikke må virke skæmmende på 
bygningens udseende. 

For at undgå skader ved kraftig blæst, skal det være muligt at sikre løse genstande, således disse ikke 
risikerer skade på og ved ejendommen. 

Der henvises yderligere til punkt 11 ’Vedligeholdelse af altaner, terrasser m.v. 

1.4 HUSHOLDNINGSAFFALD  

Affald skal være pakket i lukkede poser og lægges i den hertil indrettede skraldespand. Af hensyn til 
såvel lugtgener som faren for rotter og lignende, er det vigtigt, at der udvises størst mulig påpasselighed 
med køkkenaffaldet.  
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Husholdsningsaffald må under ingen omstændigheder henstilles udenfor skraldespanden.  

1.5 GLAS OG FLASKER 

Glas og flasker lægges i den hertil indrettede skraldespand, og må under ingen omstændigheder 
henstilles udenfor. 

1.6 AVISER, BLADE, REKLAMER OG ANDET RENT PAP OG PAPIR 

Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir lægges i den hertil indrettede skraldespand, og må 
under ingen omstændigheder henstilles uden for. 

1.7 ANDET AFFALD 

Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation (husholdningsaffald og lignende), 
skal lejer selv sørge for at fjerne for egen regning. Dette betyder, at ”grønt affald” såsom kasserede 
blomster, haveaffald, juletræer og lignende, samt gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, flyt-
tekasser, kasserede hårde hvidevarer m.m. under ingen omstændigheder må henstilles i eller på 
ejendommens arealer. Lejer skal selv sørge for, at sådan affald fjernes for egen regning og indtil 
aflevering opbevares hos lejeren. 

Der henvises i øvrigt til kommunens gratis storskraldsordning. 

Information om afhentningsdatoer, bestilling m.m. kan ses på: www.aarhus.dk/storskrald eller ved 
henvendelse til Aarhus Kommune. 

Bestilles der afhentning af kommunens storskraldsordning, må storskraldet tidligst stilles frem om 
morgenen på den pågældende dag. Dette skal ske i det hertil indrettede område, anvist bagerst i 
mappen. 

1.8 SYNLIGE ANTENNER MV. 

Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabolantenner, må ikke anbringes udenfor boligen eller på 
anden måde på ejendommens bygninger. 

1.9 LEG OG OPHOLD 

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige lejere og skal ophøre 
ved mørkets frembrud. 

Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved lege tidens ophør. 



 

    Zebra House   
 

 Side 8 af 49 

1.10 STØJENDE ADFÆRD 

Støjende adfærd, herunder højtspillende musik, må ikke finde sted for åbne vinduer, og der må under 
ingen omstændigheder spilles så højt, at det er til gene for de øvrige lejere. Der må ikke afholdes en 
larmende fest eller lignende, som kan være til væsentlig gene for de øvrige lejere, og uden disses 
samtykke aldrig efter kl. 23.00 og før kl. 08.00. Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under 
hensyn til de øvrige lejere og bør normalt ikke benyttes i tiden fra kl. 20.00 til kl. 8.00. 

1.11 VEDLIGEHOLDELSE AF ALTANER, TERRASSER M.V. 

Altankasser og markiser må ikke opsættes. Altaner skal holdes rene af lejer. 

Der må ikke opsættes yderligere lamper eller andre genstande på facaden eller altanen.  
Det er ikke tilladt at ryste duge, dyner, duge, tæpper etc. fra altanen. Altanerne og terrasserne må ikke 
anvendes til opmagasinering af f.eks. affald, flyttekasser eller hårde hvidevarer. Afskærmning eller 
afdækning af altanerne og terrasser er forbudt. Det er forbudt at bruge enhver form for åbne bål eller 
lignende. Det kan accepteres, at lejer anvender gas- eller elektrisk grill, såfremt dette sker uden gener 
for de øvrige lejere. 

Det er ikke tilladt at anbringe fuglebræt på altaner / terrasser, ligesom det er forbudt at fodre herreløse 
katte eller andre dyr på ejendommens område. 

Der må ikke affyres fyrværkeri fra altanerne. 

Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. De omkring-
liggende græsarealer må ikke misbruges. 

Gang- og flisearealer skal holdes rene og ryddelige. 

Lejer skal selv forestå renholdelse og vedligeholdelse af egen altan / terrasse, således at disse arealer 
til enhver tid fremstår i præsentabel stand. Lejer skal tillige forestå renholdelse af ruder både indvendig 
og udvendig.  

1.12 FILT PÅ MØBLER 

Det anbefales, at der påsættes filt på stole, sofa og lignende møbler, da dette vil reducere behovet for 
gulvbehandling. 

1.13 UDLUFTNING 

For at undgå fugtdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og maling, er det nødvendigt, at 
lejer foretager en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, 5-10 min. ad 
gangen. Udluftning er særlig aktuel i fyringssæsonen. 
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1.14 RYGNING 

Der er i ejendommen forbud mod rygning, det gælder både i lejlighederne, 
altanerne, svalegange, trappeopgange og kælder. Rygning må således kun finde 
sted i gården eller uden for bygningernes matrikel.  

Ryges der i gården, skal dette ske med respekt for luftindtag såvel andre beboere.  

1.15 HUSDYR 

Der henvises til lejekontraktens bestemmelser, hvor det ikke er tilladt at have husdyr. Dette omfatter alle 
typer af dyr, herunder blandt andet også slanger, insekter, krybdyr, fugle, marsvin og lignende. 

1.16 PARKERING 

Der forefindes parkeringshus i naboejendommen, og der henvises derfor til denne. Her er der fri 
parkering, dog foregår dette efter princippet ’først til mølle’.   

Cykelparkering foretages i de hertil hørende arealer. Der må ikke henstilles cykler og lignende ved 
ejendommens øvrige områder. 

Henstilling eller parkering af lastbiler, campingvogne, trailere og lignende må ikke finde sted på ejen-
dommens grund. 

1.17 PULTERRUM 

I kælderen under bygning nr. 86 og 88 forefindes der pulterrum til lejlighederne. Disse er afmærket med 
de enkelte lejlighedsnumre. Der er tilknyttet ét rum pr. lejlighed.  

Hoved- og kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste – også i dagtimerne. 

1.18 HUSORDENSOVERTRÆDELSER 

Brud på husordens bestemmelser, kan i værste fald medføre ophævelse af lejemålet i  

henhold til lejelovens § 93. 

  

Luftindtag udvendig 
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GODE DRIFTRUTINER 

Der er placeret mange forskellige installationer, materialer mv. i hver enkelt bolig. Det er derfor vort 
ønske, at disse råd og vejledninger følges, og derved kan medvirke til at forlænge levetiden af boligen. 
Selvom der i boligen er anvendt gode materialer, betyder det ikke, at boligen er vedligeholdelsesfri! 

2 VINDUER OG UDVENDIGE DØRER: 
 

2.1 VINDUER:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduerne i lejlighederne har 3 funktioner: Lukket, på kip og åbent.  

For at tilgå funktionen ’åbent vindue’ skal nøglen drejes og holdes før håndtaget kan roteres.  

2.1.1 RENGØRING AF VINDUER OG UDVENDIGE DØRE: 

Vinduer skal rengøres ind- og udvendigt minimum 2 gange om året for at undgå fastbrænding af snavs. 

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat 
lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Spor efter 
klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det 
sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. 
Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt at fjerne.  

Alle bevægelige dele i vinduer og døre smøres efter behov – dog mindst én gang om året! Dette skal ske 
med syrefri olie. 

Lås (tryk for at åbne) 
Lukket vindue 

(0 grader) 

Åbent vindue 

(180 grader) 

Kip (klem) 

(90 grader) 
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3 ADGANGSFORHOLD 
3.1 ADGANGSFORHOLD 

Adgang ved hoveddør og kælder foregår med brik. Nøglen passer til entrédør samt postkasse. Nøgle og 
brik udleveres ved overtagelse.  

Hvis denne nøgle/brik forsvinder/mistes er det vigtigt, at der tages kontakt til viceværten. Der gøres 
opmærksom på, at lejer vil blive faktureret et gebyr for udskiftning af låsecylinder i døre/postkasse. 

 

3.2 DØRTELEFON: 

Man kan fra lejligheden lukke personer ind i opgangen vha. dørtelefonen, som er placeret ved 
entrédøren.  

 

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør: 
Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med 
dørstationen. 

Simplex kommunikation ved meget gadestøj: 
Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal 
holde samtaleknappen holdes inde for at tale, og slippes for at lytte. 

Optaget signal: 
Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på 
samtaleknappen. 
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Afslutning af samtalen: 
Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører. 

Døråbning: 
Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne. 

Trappelys: 
Tryk på lystændingsknap for at tænde trappelyset 
 

Natafbryder: 
Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den 
røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem. 

Regulering af ringestyrke og samtalevolumen: 
Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejehjulet, på undersiden af hustelefonen, når der ikke er en 
samtale i gang. For at justere samtalevolumen, drej på drejehjulet, imens der er etableret samtale. 

Ændring af ringetone: 
Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra 
gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner tryk på natafbryderknappen i 8 
sekunder, indtil der lyder en kort kvitteringstone. 

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du 
finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt 

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på tænd trappelysknappen, indtil du 
finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes. 

Afslut ved at trykke på natafbryderen, hvorefter dioden slukkes. 

Rengøring: 
Når enheden rengøres, anvendes en hårdt opvredet klud. Svært snavs kan rengøres ved brug af et 
mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Undgå at der trænger vand ind i apparatet. 
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4 TRÆGULVE: 
4.1 KONSTRUKTIV VEDLIGEHOLDELSE: 

 
Der anvendes i nødvendigt omfang måtter ved indgangspartier, for at mindske tilsmudsning og slitage af 
gulvet i disse områder. Det er endvidere en god idé at sætte filtdupper under møblerne og have bløde 
gummihjul på kontorstole, således gulvet ikke ridses eller beskadiges. 
Klimaforhold: 
Det er vigtigt hvor trægulvene er monteret, at den relative luftfugtighed ligger mellem 40-60 %, samt at 
rumtemperaturen er mellem 18-28 grader. Især i kolde eller varme perioder, kan det være nødvendigt at 
regulere på varmen, for at opnå et behageligt indeklima. Anvend evt. et hygrometer for at følge 
luftfugtigheden og indeklimaet i lejligheden. 
Regelmæssig pleje: 
Den regelmæssige rengøring af trægulve er blot støvsugning. Husk blot at børsterne skal være nede på 
støvsugermundstykket.  
Når trægulvene begynder at blive snavsede, vaskes det nemt med rent vand eller rent vand tilsat BOEN 
Cleaner. Trægulve bør udsættes for så lille vandpåvirkning som muligt, sørg derfor for at vride kluden 
grundigt inden brug. Ved gulvvask benyttes følgende blandingsforhold: 

- 25 ml. BOEN Cleaner (5 kapsler) pr. 5 liter lunkent vand. 

4.2 PLETFJERNELSE:  

Plettype:  Fjernes bedst med:  
Vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, 

te mv.  

Vand, tilsat BOEN Cleaner (og knofedt) eller 

mildt opvaskemiddel 

Skosværte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt 

eller chokolade 

Et stænk terpentin (tør efter med vand for at 

fjerne terpentinrester)  

Blæk fra printer, kuglepen eller farvebånd samt 

læbestift 

Husholdningssprit 

Urin, opkast Vand, tilsat BOEN Cleaner (og knofedt) eller 

mildt opvaskemiddel 

Blod Koldt vand 
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5 RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER  

 

 

 

 

Der findes to former for rengøring af de malede overflader:  

1. Tør rengøring 
2. Våd rengøring  

En tør rengøring kan anvendes hvis der er tale om støv, mens en våd rengøring bør gennemføres hvis 
der er tale om en fedtagtig snavs, der består af fedt, olie eller andre flydende stoffer. 

Rengøring af lodrette overflader bør altid ske oppefra og ned, således at rengøringsvandet ikke løber og 
laver striber på de tørre områder.  

5.1 TØR RENGØRING:  

Til den tørre rengøring kan der gøres brug af følgende metoder:  

Støvsugning: Husk et blødt børstehoved, således at overfladerne ikke beskadiges.  

Afstøvning: Aftørringen gennemføres bedst med en klud, en tør moppe eller en papirserviet.  

Fugtig mopning: Fugtes med sæbespåner opløst i vand.  

5.2 VÅD RENGØRING:  

Spand, klud og børste: Det mest optimale set-up sker ved brug af to spande. Én med en opløsning af 
vand og sæbespåner (5 liter vand tilsættes ½ kop sæbespåner), og én med rent vand. Efter rengøring 
af et mindre område, renses kluden i det rene vand, før den igen kan dyppes i opløsningen og effektivt 
rengøre endnu et område på væggen.  

På denne måde bliver opløsningen med sæbespånerne ikke snavset, og bevarer derved sin rengørende 
evne. Det rene vand udskiftes efter behov.    

Er der tale om en indtørret plet, kan det være nødvendigt, at lade opløsningen virke i 5-10 min.  

OBS: sulfo og opvaskemiddel må aldrig bruges, da disse vil ødelægge malingsfilmen og ved senere 
malerbehandling kan være årsag til afskalninger og manglende tørring Ligeledes må der aldrig bruges 
nylonsvampe eller lignende.   
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6 FARVEKODER PÅ MALEDE OVERFLADER: 
6.1 BYGGERIETS OPRINDELIGE FARVEKODER 

Type Produkt Kulør 
 
Vægge 
 

 
Dyrup Robust 7 (glans 7) 

 
Ncs 0500 - N 
 

 
Lofter 
 

 
Dyrup loftmaling 02 (glans 2) 

 
Ncs 0500 - N 

 
Træværk 
 

 
Nordsjø Blankett 

 
Ncs 0500 - N 

 
Badeværelse 
 

 
Flügger vådrumsmaling  

 
Råhvid S0500 - N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    Zebra House   
 

 Side 16 af 49 

7 VÆGOVERFLADER OG OPHÆNGNING:  
7.1 VÆGGE I BOLIGER: 

Består både af beton vægelementer og 12,5 mm. fibergipsplader.  

- Fibergipsplader (12,5 mm): 

Man kan uden videre hænge ting op i fibergipsplader. Mange 
genstande kan fastgøres direkte i pladerne uden at blive fastgjort til 
underkonstruktionen.  

Tabellen til højre viser bæreevnen for en lang række ophængninger. 

- Betonvægge: 

I betonvægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig som eksempelvis 
overskabe i køkken, hylder og mindre reoler, radio- og TV-udstyr.  

7.2 LOFTER I BOLIGER: 

Loftet i lejlighederne består af betondæk. 
Ophængning i betondæk udføres med plugs eller en betonanker/betonskrue. Følg altid 
brugsanvisningerne for hvor mange kilo plugsen eller skruen kan holde. Undgå store huller i 
betondækket, da dette kan beskadige armeringen i dækket, og dermed svække konstruktionens 
stabilitet.  

7.3 HVAD SKAL DU PASSE PÅ? 

Ved ophængning af inventar og lignende skal man 
være opmærksom på følgende: 
Element væggene har indstøbte armeringsjern. 
Disse ligger tættest over vinduer og døre – og findes 
typisk i smalle elementstykker mellem vinduer. Det 
er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da 
elementets bæreevne derved forringes.  

I en lodret linje over og under el-kontakter og el-
udtag er der normalt indstøbte rør med strømførende 
ledninger. Undlad ophængning på disse steder. 

Vandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem rør, som er indstøbte i væggen lodret under 
blandingsbatteriet. I enkelte byggerier kan det forekomme, at der er ført brugsvandsrør lodret ned til 
blandingsbatterierne. Undgå ophængning på disse steder.  

OBS: Der må ikke bores på badeværelset – heller ikke på den modsatte side af 
badeværelsesvæggene. Se også ovenstående billede for eksempel.  

Billede af ydersiden af én af toilettets vægge.  
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8 INDVENDIGE DØRE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 RENGØRINGSINSTRUKS: 

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og varmt vand. Efter behov kan de 
i husholdningen normalt milde rengøringsmidler anvendes. 

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. Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, 
opløsningsmidler, klor eller salmiak.  

Umiddelbart efter rengøringen skal overfladen – uanset anvendt metode – altid tørres af. 

Aftør altid døren til badeværelset efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren. 

8.1.1 TAPE, KLISTERMÆRKER OSV. 

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen. 

8.1.2 OPHÆNGNING PÅ DØRE 

Ophængning på døre frarådes, og sker på eget ansvar. Såfremt 
døren fremstår beskadiget, skæv eller på anden måde bærer 
præg af ophængning ved udflytning, sker udskiftning for lejers 
regning.  
 
Der må under ingen omstændigheder bores i døre. Herunder 
gælder også dørene til installationsskakten.  
 

Eksempel på ophængning på dør 
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9 BADEVÆRELSER: 

I dette afsnit kan I finde oplysninger og gode råd om pleje, vedligeholdelse og rengøring af overfalder, 
vask, armaturer, toilet og afløb.  

9.1 FLISER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vægfliser i bruseniche  
Evers, Light grey mat, RAL 7047 
 
Gulvfliser: 
Fa. Rako, type Kentaur-X DG 724, dark grey. 
Fuge, fa. PCI, farve 22 Sandgrå 
 
Rengøring: 
Daglig rengøring foretages med et alkalisk 
rengøringsmiddel uden plejemidler. 
 
Vedligeholdelsesanvisning: 
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af 
rummet, skal der regelmæssigt foretages en 
afkalkning af overflader, der belastes med vand. 

1. Overfladen rengøres med et alkalisk 
rengøringsmiddel f.eks. Evers Grundrens. 

2. Skylning. 
3. Overfladen påføres koncentreret Evers 

kalkfjerner. Lad den virke i 5 min. Herefter 
skrubbes overfladen let med en hård børste 
eller en ikke ridsende skuresvamp. 

4. Skyl og slut af med en let grundrens og 
efterskylning. 
 

Rengøring af kalk, som har siddet længe: 
(kalksæbe = kalk fra vandet + sæberester + 
hudfedt) 
Samme fremgangsmåde som ovenfor men en 
fordel at bruge meget varmt vand sammen med 
grundrens. Dette opløser fedtet i sæben bedre. 
Processen gentages indtil belægningen er væk. 
 
Hvis fugerne bliver mørke: 
Rengøring med alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt 
af rengøring med et klorholdigt middel. Skyl efter. 
Kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne 
med FB9700. Imprægneringen bør gentages når 
fugerne begynder at opsuge fugt igen. 

Gulvfliser Vægfliser 
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9.2 TOILET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 SPEJL:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Alternativt kan Grohclean (Grohes 
miljøvenlige rensemiddel) anvendes. 
 
Rengøring af toilet: 
Brug toiletbørsten ofte, så du undgår 
misfarvninger i afløbsbøjningen Rengøring skal 
foretages med rengøringsmidler beregnet til 
formålet. Brug blød klud eller svamp. Slibende 
rengøringsmidler bør ikke benyttes. Undgå 
syreholdige rengøringsprodukter som eddikesyre 
samt klorin, som kan gulne materialet. 
 
Har der samlet sig en større mængde snavs og 
kalkaflejringer, anvend afkalkningsmiddel som 
eksempelvis 30% eddikesyre, citronsyre fortyndet 
1:5 eller fosforsyre fortyndet 1:10. Lad virke i 10-
15 min. 
 
Toilet type: Cassøe Aqualux skagen væghængt 
 

Rengøring af spejl: 
Daglig rengøring foretages med anviste 
rengøringsmidler for glas eller TANA INOR. 
TANA INOR efterlader glasset skinnende og 
uden striber. 
 
Glasset rengøres efter behov og tåler alle for 
glas gængse rengøringsmidler. 
 
NB der bør udvises forsigtighed, hvis der 
anvendes skrabende (ridsende) redskaber. Dette 
anbefales IKKE. 
 

 

Betjeningspanel: 

Lille skyl 
Stort skyl 

Toiletbræt 

Toiletkumme 
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9.4 BORDPLADE OG HÅNDVASK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 SKABE UNDER VASK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af bordplade: 
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.  

Grovere rengøring af bordplade: 
Til hovedrengøring af bordpladen kan Marmorline 
Rens anvendes. Det fjerner urenheder, og 
forebygger kalkaflejringer på overfladen. Det 
anbefales derudover at behandle bordpladen 
med Marmorline Plejevoks.  
Vasken må ikke udsættes for stærk syre, 
ammoniak, afløbsrens, klorin mm. Brug ikke 
rengøringsmidler som f.eks. tørt skurepulver, 
stålgrydesvampe eller ståluld.   
 
Rengøring af håndvask: 
Den daglige rengøring anbefales som anført 
ovenfor. Ved vanskelige pletter, kan vasken 
fyldes op med varmt vand (ikke kogende, max 65 
grader) og tilsættes en opvasketaps. Skal stå i 
nogle timer eller natten over. Vask herefter med 
en børste, skyl og tør efter med en blød klud. 
 
Rengøring af armaturet: 
Armaturet bør renses med en blød klud og et 
flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden 
slibemiddel. Kalkpletter kan undgås ved at tørre 
armaturet af jævnligt. Dannes kalkaflejringer, 
fjernes disse med almindelig husholdningseddike. 
Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå 
i blød i husholdningseddike, indtil kalken er 
opløst.  

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages ved aftørring 
med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand.  
 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående 
måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i 
vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel 
(maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en 
tør klud. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun 
anvendes efter fortynding med vand. 
 
Skabene må ikke udsættes for vedvarende 
kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks 
aftørres og tørres over efter hvert bad 
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9.6 BRUSESÆT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 GLASVÆG: 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af brusesæt: 
Undgå at benytte ridsende svampe og 
skurepulver til rengøringen. Det frarådes at 
anvende opløsning- og syreholdige 
rengøringsmidler. Det bevirker at overfladen 
bliver mat og ridset.  
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. 
Skulle kalkaflejringer alligevel opstå kan disse 
fjernes ved at benytte almindelig 
husholdningseddike.  
 
Bruseren rengøres for kalk ved at lade den stå i 
blød i husholdningseddike, indtil kalken er 
opløst. Almindelige afkalkningsmidler som 
f.eks. mineralsyre, skader mere end de gavner.  
 

Rengøring af glasvæg: 
 
Daglig rengøring foretages med anviste 
rengøringsmidler for glas eller TANA INOR. 
TANA INOR efterlader glasset skinnende og 
uden striber. 
 
Glasset rengøres efter behov og tåler alle for 
glas gængse rengøringsmidler. 
 
NB der bør udvises forsigtighed, hvis der 
anvendes skrabende (ridsende) redskaber. 
Dette anbefales IKKE. 
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9.8 SPOTS: 

 

 

9.9 GULVAFLØB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af gulvafløb: 
Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og 
ren. Risten demonteres med jævne 
mellemrum og rengøres. Risten 
demonteres lettest med en lille dobbelt 
bukket krog, så man får fat i to huller. 
Derved beskadiger man heller ikke 
risten. 
 
Vandlåsen løftes op og skylles ren. I 
nogle tilfælde er tilstrækkeligt blot at 
spule vandlåsen igennem, eventuelt ved 
at afmontere brusehovedet og spule 
direkte ned i vandlåsen.   
 
Når risten er væk, kan man se 
vandlåsen og gulvafløbets indvendige 
sider. Gulvafløbet rengøres nemt med 
en toiletbørste, på samme måde som 
toiletkummen. 
 
Der kommer dårlig lugt op fra afløbet: 
Løsning: vandlås er ikke helt nede i sit 
leje, eller ligger ikke lige. Monter 
vandlåsen igen.  
 
 
 

Rengøring af spots: 
Rengøres med blød klud. Der kan evt. 
bruges lidt sæbe og en fugtig klud. Sæben 
fjernes med rent vand fra spotten, og gnides 
tør. Undgå at benytte ridsende svampe og 
skurepulver til rengøringen. 
 
Type: V1214B-white 
Størrelse: ø82 x 127 mm 
Farve: Hvid 
Andet: 230V GU 10tilt 
Farvetemperatur varm hvid. IP 44 
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9.10 VANDLÅS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Rengøring af vandlås under vask: 
 
Udvendig:  
Rengør 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 
 
Indvendigt:  
Sæt en spand eller lignende under vandlås. 
Adskil vandlåsen ved at løsne de to 
omløbere. Rengør vandlåsen og genmonter 
vandlåsen. Vær omhyggelig med at få 
pakningerne placeret rigtigt igen.  
 
Vandlåsen kan også vedligeholdes med en 
ganske almindelig gummisvupper. 
Fold en klud og hold for overløbshullet, fyld 
vand i vasken og giv svupper et par stød. 
Herefter løsnes meget affald i vandlåsen og 
man kan skylle efter. 
 
Brug helst ikke afløbsrens, der indeholder 
kaustisk soda, der i værste fald kan stoppe 
afløbet pga. forkert anvendelse 
 
Vedligeholdelse af vandlåsen bør ske mindst 
en gang om året eller efter behov.  
 

Koldt og varmt vand til håndvask  
 
 
Overløb fra vask 
 
Vandlås 
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9.11 SILIKONEFUGER 

 

  

Rengøring af silikonefuger:  
Silikonefuger findes blandt andet omkring 
glasvæggen, vasken og andre samlinger på 
badeværelset.  
 
Hold de bløde fuger rene og tør dem af, hver 
gang du har været i bad, ellers kan de kalke til, 
og det gør det nemmere for snavs og fedt at 
sætte sig, hvilket giver gode betingelser for 
skimmelsvamp.  
 
Rengør fugerne med et 
sanitetsrengøringsmiddel, der også fjerner 
kalkbelægninger. Brug 2 dl surt opvaskemiddel 
og 1/4 dl eddikesyre. Det tager både kalk og 
fedt/sæberester på fugerne. 
 
Luft ud under og efter badning og sørg i det 
hele taget for en god ventilation på 
badeværelset. Skimmelsvampe kan kun vokse i 
boligen, hvis der er fugtigt.  
Slipper du ikke af med fugten, kommer 
skimmelsvampene tilbage efter kort tid 
 
Rengøring: Sæbevand ca. 1 gang om ugen. 
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10 KØKKEN OG GARDEROBESKABE: 
10.1 KØKKENBORDPLADE: 

Laminat bordplade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rengøring af laminat bordplade: 
 
Daglig rengøring: Overfladen tørres af med fugtig klud og tørt 
viskestykke. Brug af sæbeholdige rengøringsmidler, efterlader 
overfladen med tid mere fedtet. Disse fedt rester kan fjernes 
med Nobia laminatrensesæt, som anvendes efter behov. 
Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage 
misfarvning af overfladen, og bør blive fjernet så snart som 
muligt.  

Vedligehold: Laminat er slidstærkt og modstandsdygtig overfor 
de i husholdningen vanlige rengøringsmidler og kemikalier - 
dog ej stærke syrer og baser.  

Ridser: Brug altid skærebræt og undgå at skære direkte på 
laminatoverfladen. Undgå at trække keramik og tunge 
genstande, da disse kan lave ridser. Slibende 
rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må ej 
anvendes.  

Varme: Brug altid bordskåner. Laminat tåler ikke direkte 
kontakt med varme gryder og pander. El-artikler der afgiver 
varme (kaffemaskine, brødrister, elkedel) må ej stilles direkte 
på en samling, da manglende tætning og kondens kan 
forårsage fugt indtrængen, og dermed få laminatsamlingen til 
at bule op. 
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10.2 SKABSOVERFLADER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 KØKKENVASK: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages ved at aftørre 
med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i 
koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres lågen 
med en tør og blød mikrofiberklud. Fedtpletter, som 
ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en 
ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i vand, 
tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter 
vand) og derefter foretages ovenstående metode.  

Undgå at behandle skabene med nogle af de 
forskellige plejemidler og voks polish til møbler, 
som findes i handelen, da visse af disse midler 
ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige 
rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding 
med vand.  

Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter 
må ikke stilles under overskabe. Hvis der kommer 
vanddråber på lågens overflade, skal disse tørres 
af øjeblikkeligt.  

Ved skader i lakken skal der straks repareres med 
en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i 
fronten. 

 

Rengøring af køkkenvask: 
For at opnå en skinnende stålvask, bør der 
benyttes en opvreden klud til rengøringen. Brug 
eventuelt rengøringsmidler der er beregnet til 
rustfrie overfalder.  
 
Er vasken blevet misfarvet kan dette fjernes med 
skurepulver eller en grydesvamp.  
 
Husk dog aldrig at benytte skurepulver til 
bordpladen.  
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10.4 SKAB UNDER VASK: 

Skabet under vasket indeholder en plade, som er placeret foran installationerne, og sikrer på den måde 
at de ikke beskadiges når der opbevares ting under vasken. Pladen sidder fast med magneter, og kan 
let fjernes om nødvendigt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kold og varm stophane 

El til opvaskemaskine 

(vand til opvaskemaskinen 
sidder også her) 
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10.5 JUSTERING AF KØKKENLÅGER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 GARDEROBESKABE: 

 

 

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages med 
en klud og lunkent vand. Til en mere 
dybdegående rengøring, kan der 
anvendes en svag sæbeopløsning 
såsom sæbespåner (ikke sulfo) og 
tørres efter med en tør klud. 
 
Maks belastning for hylder: 10 kg 
 
Skabslågerne justeres på samme 
måde som lågerne i køkkenet.  

De to skruer er til justering 
af hængslet, så hvis lågen 
skal justeres, skal der 
skrues på disse skruer. 
 
 

”Hætten” med Designa-
logoet fjernes for at få 
adgang til 
justeringsmulighederne. 
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11 HÅRDE HVIDEVARER:  
11.1 KØLESKAB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 OPVASKEMASKINE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulering af temperatur i køleskab.  
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen bag i mappen, producentens 
hjemmeside, eller ved kontakt til viceværten. 
 
 

Betjening af opvaskemaskine: 
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen bag i mappen, 
producentens hjemmeside, eller ved 
kontakt til viceværten. 
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11.3 OVN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 KOGEPLADE: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening af ovn: 
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen bag i mappen, 
producentens hjemmeside, eller ved 
kontakt til viceværten. 
 

Betjening af kogeplade: 
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen bag i mappen, 
producentens hjemmeside, eller ved 
kontakt til viceværten. 
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11.5 EMHÆTTE:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EXHAUSTO STRIPE, ESL145AER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af emhætte: 
Emhætten anvendes i forbindelse 
med madlavning, til fjernelse af 
mados og vanddampe.  

Ved madlavning, tændes emhætten 
på knappen til højre, den vil derefter 
lyse grønt. Dermed kører emhætten. 
Emhætten skal altid tændes i 
forbindelse med madlavning.  

OBS: Det er ikke tilladt at flambere 
under emhætten. 

 

Vedligeholdelse af emhætte: 
Emhætten bør rengøres to gange i 
måneden.  

Fedtfilteret rengøres med almindeligt 
opvaskemiddel under varmt vand 
eller vaskes i opvaskemaskinen ved 
maksimalt 60 grader. For at tage 
filteret ud trykkes de to knapper på 
låsen på bagkanten ind. 
Efterfølgende fjernes fedtfilteret, og 
dette kan nu vaskes.  

Rengør emhættens overflade med en 
almindelig fugtig klud.  

OBS: Brandrisikoen øges hvis ikke 
emhætten rengøres, grundet 
fedtophobning.  

 

Knap til lys 

Tænd/sluk knap, emfang 

Grøn lampe for tændt ventilation 
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11.6 VASKEMASKINE OG TØRRETRUMBLER: 

  

 

  

Betjening af vaskemaskine og tørretumbler:  
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen bag i mappen, producentens 
hjemmeside, eller ved kontakt til viceværten. 
 
Vand og el tilslutning findes bag maskinerne.  
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12 LAMPER OG LYSKILDER 

Ved ibrugtagning er alle lamper og lyskilder kontrolleret. 
 
Hvis en lampe ikke virker kontrolleres om lyskilden er i orden, den udskiftes evt. med en tilsvarende 
model og størrelse, hjælper dette ikke skal viceværten tilkaldes. Ved ukorrekt lyskilde kan dette medføre 
overophedning af belysningsarmaturer, eller overbelastning af sikringsgruppe. 
 
Rengøring af lamper og lyskilder, foretages med en klud opvredet i varmt sæbevand, og herefter tørres 
komponenterne forsigtig over, husk at elforsyningen til belysninger skal afbrydes under rengøring. 
For at overholde de krav loven foreskriver med hensyn til lys niveauet og lysstyrke skal lamper og 
lyskilder rengøres en gang hver 6. måned, dog i køkkener og steder med stor tilsmudsning mindst hver 
3. måned. 
En kortere brændetid pr. tænding nedsætter lysstofrørenes levetid, medens en forøgelse af brændetiden 
tilsvarende forøger levetiden. 
 
Efter en brændetid på ca. 100 timer, regnes lysstofrørene for at være indebrændte, og lyseudbyttet at 
være 100%. Efter 10.000 til 12.000 timers brændetid vil lyseudbyttet være reduceret til ca. 80 %, og det 
anbefales herefter at udskifte alle lysstofrør på én gang. 
 
Levetid for glødelamper:  ca.   1.000 Timer 
Levetid for halogenlamper  ca.   1.500 Timer 
Levetid for Lavenergilamper ca. 12.000 Timer 
Levetid for lysstofrør  ca. 15.000 Timer 
Levetid for LED spots  ca. 15.000 Timer 
Øvrige se brugsanvisning  
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13 EL-INSTALLATIONER  
13.1 ELTAVLE: 

Generelt: 

Ved ibrugtagning er sikringsstørrelser afstemt iflg. aftale 
med rådgiver. Alle automatsikringer og fejlstrømsrelæer er 
testet og afprøvet. 

Alle gruppe- og fordelingstavler bør efterses mindst en gang 
årlig, dels af autoriseret el-installatør og dels af bruger. 

Funktions test af samtlige fejlstrømsrelæer foretages efter 
fabrikantens anvisning, ved at trykke på test-knappen, 
relæet skal herved slå fra, sker dette ikke tilkaldes 
viceværten.  

Husk at fejlstrømsrelæer er til personbeskyttelse. 

Såfremt et fejlstrømsrelæ gentagende gange udkobler, skal 
viceværten tilkaldes, da det skyldes en fejl I en 
brugsgenstand eller I den faste installation, hvor der er 
overgang mellem en strømførende leder og stel. 

Skulle uheldet være ude og en automatsikring, sikring 
springer, må de kun indkobles 2 gange før viceværten tilkaldes, da det skyldes en fejl i en brugsgenstand 
eller i den faste installation.  

Skulle en større sikring springe, må der ikke foretages noget, men viceværten skal straks tilkaldes, for at 
rette fejlen. 

Rengøring af fejlstrømsrelæer og automatsikringer, foretages med en klud opvredet i varmt sæbevand, 
og herefter tørres komponenterne forsigtig over.  

Vedligehold må kun udføres af autoriseret el-installatør.  

Alle strømførende forbindelser, samlinger, skrueterminaler o.l. i tavler bør efterspændes ca. 1 gang årlig. 

Alle forbindelser og samlinger kontrolleres visuelt og evt. ved termografi at konstatere forhøjet 
temperaturer ved samlinger. En evt. for høj temperatur eller et begyndende tegn på nedbrydning af 
isolering som følge af overbelastning eller løse forbindelser, skal straks rettes, og efter kontrolleres. 
Kasserede materialer med defekt isolering må ikke genbruges. 
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13.2 ELMÅLER: 

Måleren er placeret i hver opgang. Det anbefales at aflæse måleren i faste intervaller. Dette for at følge 
forbruget og afregningen. Alle målere er opmærket med adresser. Elselskabet fjernaflæser elforbruget, 
og der afregnes direkte med dem.  

 

 
OBS: Installationsnummer må ikke fjernes. 
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13.3 RØGALARM 
13.3.1 BRUG AF RØGALARMEN: 

Konstant grønt LED angiver at 230V strømforsyning er OK. Desuden vil rød LED blinke ca. 1 gang i 
minuttet som indikation for at batteriet er OK. Ved alarm vil den røde LED blinke hurtigt indtil luften igen 
er klar. 

13.3.2 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

Denne alarm er designet til at være så vedligeholdelsesfri som muligt, men der få ting, De skal gøre for 
at holde den i orden. 
 
Anvend kun de nedenfor nævnte batterier. Alarmen virker måske ikke korrekt med andre batterier.  
 
Anvend aldrig genopladelige batterier, da de måske ikke giver konstant strøm. 

• Afprøv alarmen mindst 1 gang om ugen. 
• Alarmen leveres med en støvhætte, som beskytter mod støv og snavs under byggearbejde. 

Hætten skal fjernes, inden alarmen sættes i gang, da den ellers ikke vil fungere rigtigt. 
• Rengør alarmen mindst 1 gang om måneden. Støvsug den forsigtigt udvendigt med 

støvsugerbørsten. Afprøv alarmen. Brug aldrig vand, rengøringsmidler eller opløsningsmidler, 
da det kan skade alarmen. 

• Hvis alarmen bliver meget snavset og ikke kan gøres ren, bør den udskiftes omgående for at 
undgå fejlalarmer. 

 

Det er vigtigt at afprøve alarmen hver uge for at sikre, at en virker korrekt. 

Brug aldrig nogen form for åben ild til at afprøve alarmen. De kan 
ved et uheld sætte ild til alarmen eller huset.  

Det anbefales at bruge testknappen til afprøvningen. Tryk på 
"Test/Silence" knappen og hold den nede til alarmen lyder (den 
lyder måske få sekunder efter, at De har sluppet knappen). Hvis 
den ikke lyder, skal De sikre, at den får strøm og afprøve den igen.  

Hvis den stadig ikke lyder, skal den omgående udskiftes. Under 
afprøvningen høres en høj gentagende lyd: bip,bip, bip.... 

 

Hvorfor udløser støv en fejlalarm? 

Princippet med optiske røgdetektorer - som Siemens også benytter - er, at de skal reagere på synlige 
røgpartikler. Hvis der trænger en bestemt mængde røg ind i målekammeret, udløses der alarm. 
Desværre kan en optisk røgalarm ikke kende forskel på røg og støv, da disse partikler bliver detekteret 
ens. Hvis optikken i målekammeret er påvirket af en tilstrækkelig mængde støv, kan det udløse 
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alarmen. I installationer med serieforbundne røgalarmer er det den røgalarm, der lyser rødt fra 
testknappen under alarmen, som har udløst alarmen. 

Batteriskift: 

Når batteri backup'en bliver svag, vil alarmen bippe ca. 1 gang i minuttet (lavt batteri advarsel). Denne 
advarsel fortsætter i 30 dage, men De bør udskifte batteriet omgående for at opretholde beskyttelsen. 
 

Hvis røgalarmen bipper gentagende gange (samtidig med at det røde LED-lys blinker), hvert minut, 
betyder det, at batteriet skal skiftes. Alarmen er fuld funktionsdygtig i denne periode. Husk at teste 
alarmen efter batteriskift. 

- Afbryd strømmen 
- Fjern derefter batteriet fra alarmer med batteribackup 
- Tryk og hold "Test/Silence" knappen nede i 5-10 sekunder for at aflade grenledningen. 
- Tag alarmen ud af monteringsrammen.Hvis alarmen er låst til rammen, se billede nedenfor. 
- Fjern forbindelsestikket ved forsigtigt at lirke det ud af alarmen. 
- Sæt en flad skruetrækker ind under hovedet på låsestiften og lirk den forsigtigt ud af 

batterirumslåsen (gem låsestiften, hvis rummet skal låses igen) 
- Lås batterirummet igen ved at lukke skuffen og sætte stiften i hullet igen. 
- Sæt forbindelsesstikket i alarmen igen, monter alarmen i rammen og sæt strøm til. 
- Test alarmen  

 

Batterier: 

Alarmen kræver et standard 9 V batteri. Anvend kun 9 V alkaline batterier. 
 
Låse monteringsrammen op:  

 
 

Røgalarmen kører på strøm. Røgalarmen har batterier siddende i sig, i tilfælde af strømsvigt f.eks. i 
forbindelse med brand. Det anbefales at udskifte batteriet med passende mellemrum  

Bemærk: Når der tændes for strømmen, kan enhederne give en kort alarm. 
 
 

Aflad altid grenledningen før De arbejder med en 230 V alarm.  
Sluk først for strømmen, fjern derefter batteriet fra alarmer med 
batteribackup. Tryk og hold "Test/Silence" knappen nede i 5-10 
sekunder for at aflade grenledningen. 
 
1. Stik en flad skruetrækker ind mellem låsestiften og 
monteringsrammen. 
2. Lirk alarmen væk fra rammen ved samtidig at dreje både 
skruetrækker og alarm til venstre (mod uret). 
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14 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS 

1. Tilkald brandvæsenet: RING 112, oplys: 
- Hvad er der sket 
- Er der tilskadekomne - og hvor mange 
- Adresse og telefonnummer der ringes fra 

 
2. Foretag varsling via det interne varslingsanlæg eller ved opråb 

 
3. Foretag evakuering til sikkert sted i det fri - gå ikke i panik, bevar roen. 

- Kom ud af huset så hurtigt som muligt. Stop ikke op for at tage tøj på eller tage noget 
med. 

- Mærk på døre med bagsiden af hånden, før de åbnes. Hvis en dør er kold, åbnes den 
langsomt. Åbn ikke en varm dør.  

- Hold døre og vinduer lukkede, medmindre De skal ud af dem. 
- Dæk næse og mund med en klud, helst fugtig. Tag korte, overfladiske åndedrag. 

 
4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejdet 

- Hvis det er muligt og forsvarligt 
- Hvis det ikke er muligt at slukke branden, forsøg at begrænse den ved lukning af vinduer 

og døre 
 

5. Modtag brandvæsenet, oplys: 
- Er der tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet i sikkerhed 
- Hvor brænder det 
- Brandens omfang 
- Hvor er adgangsvejene ind i bygningen 
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15 VAND OG VARME 
15.1 VARMEANLÆG 

Opvarmning af boligen sker med henholdsvis gulvvarme i badeværelset og radiatorvarme i de resterende 
rum.  

I de enkelte rum findes termostater på radiatorer. Radiatorer er en hurtigregulerende varmekilde, modsat 
gulvvarmen, som er noget langsommere, hvorfor man her skal have lidt tålmodighed, når man regulerer 
temperaturen.  

Varmen i værelserne reguleres på termostaterne, mens varmen på badeværelset reguleres på en 
gulvvarme termostat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiator: 
Varmen i værelserne reguleres på 
radiatortermostaterne. Disse er forudindstillet, og 
termostaten bør stå på 3, som svarer til en 
rumtemperatur på ca. 20 grader. Hvert tal, op eller 
ned, hæver eller sænker temperaturen med ca. 2 
grader. 
Det optimale og mest energibesparende er, at alle 
radiatorer er tændt, dvs. at alle rum er opvarmede.  
Radiatorerne kan til tider forekomme kolde, men det 
er et tegn på, at termostaterne virker, da den tager 
højde for ”gratis varme” som mennesker, TV, lys mv. 
afgiver. 

Rengøring af radiator og termostat: 
Radiatoren og termostaten kan rengøres med 
normalt anvendte rengøringsmidler til malede 
overflader. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler 
med slibende egenskaber. Radiatorens bagside kan 
rengøres med en blød børste, evt. sammen med en 
støvsuger. 

Gulvvarme:  
Gulvvarmen på badeværelset kan styres via 
regulatoren vist på billedet til venstre. På 
badeværelset anbefales en lidt højere temperatur 
end i stuen, da man oftest er ikke iført lige meget tøj.  
 
 

Frostsikring: 
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du 
roligt indstille termostaten på ”snefnugget”. Ved 
denne indstilling vil termostaten fastholde en 
rumtemperatur på 7-8 grader, hvilket beskytter 
rummet mod frost.  

Rengøring af radiator: 
Radiatoren kan rengøres med normalt anvendte 
rengøringsmidler til malede overflader. Der bør 
ikke anvendes rengøringsmidler med slibende 
egenskaber. Radiatorens bagside kan rengøres 
med en blød børste, eventuelt suppleret af en 
støvsuger.  
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15.2 VARMEMÅLER OG VANDMÅLER 

Vandmåleren måler forbruget af koldt og varmt vand.  
Varmemåleren måler varmeforbruget. 

15.2.1 RENGØRING 

 
Overfladen på vandmåleren kan rengøres med almindeligt rengøringsmidler.  
Målerne er trådløse og varmeregnskab aflæses direkte i lejligheden. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

15.3 FUGTMÅLER: 

I bunden af tekniskabet er der placeret en fugtmåler, som skal 
kunne registrere eventuelt fugt. Dermed vil den sikre mod 
utætheder i rørene, da den så vil hyle. Hyler denne og man 
kan se fugt, kontakt da straks viceværterne.  
I nogle tilfælde kan den hyle for batteriskift, er dette tilfældet 
skal batterierne straks skiftes.  

Fugtføleren bør eftergås én gang årligt.  

 
Fugtmåleren må under ingen omstændigheder fjernes fra 
bunden af teknikskabet.  

Varmemåler Vandmåler 



 

    Zebra House   
 

 Side 41 af 49 

16 VENTILATION:  

 

  

Regulering af ventilationsanlægget og udluftning af lejligheden: 

Anlægget regulerer luftskiftet i 3 niveauer: 

1. Grundluftskiftet - halvdelen af den samlede volumen i lejligheden 
bliver ca. udskiftet en gang i timen, iht. bygningsreglementets krav på 
0,30l/s pr. m2 opvarmet etageareal. 
 

2. Forceret grundluftskifte - ved fugtpåvirkning registrerer 
ventilationsaggregatet en øget fugtighed i udsugningen, hvorved 
luftmængden øges iht. bygningsreglementets krav: 

Køkken = 72m3/h 
Badeværelse = 54m3/h 
Toilet = 36m3/h 
Tilførslen af indblæsningsluft øges i både stue/alrum og 

værelser 
 

3. Forceret drift - ved aktivering af emhætten øges luftmængden til 
forceret grundluftskifte, hvor luftmængden øges yderligt i køkken til 
144m3/h, tilførslen af den friske luft øges i både stue / alrum og 
værelser.  
Emhætten er tilkoblet ventilationsaggregatet, så ”motoren” er ikke 
monteret i emhætten, hvorfor den er meget mere støjsvag end 
traditionelle emhætter med indbygget motor.  
Når emhætten aktiveres, er der et indbygget spjæld som skal åbne, 
dette kan tage op mod 60sekunder, og der er først fuld sugeevne fra 
emhætten, når spjældet er fuldt åbent.  
(Bygningsreglementets krav til forceret af udsugning fra denne type 
emhætte er 72m3/h). 

Udluftning via vinduer / døre: 
I perioder med opvarmningsbehov i lejligheden bør udluftning via vinduer / 
døre begrænses for at undgå unødigt varmetab. I perioder uden 
opvarmningsbehov eller kølebehov i lejligheden, kan ventilationssystemet 
suppleres med åbning af vinduer / døre (naturlig ventilation) for optimalt 
termisk indeklima.  

 
Luftfugtighed: 
Den relative luftfugtighed i rumluften vil variere over året, da udeluftens 
fugtindhold varierer over året, primært anhængig af ude-luft-temperaturen. 
Altså er rumluften mere tør om vinteren end om sommeren.  

 
Slukning / ændring af luftskiftet i ventilationsanlægget: 
Ventilationsanlægget må ikke slukkes / afbrydes, og luftskiftet bør ikke 
sænkes mere end grundluftskiftet (eks. pga. tør luft eller ved bortrejse). 
Ventilationssystemet kan ikke erstattes af naturlig ventilation.  

 

 



 

    Zebra House   
 

 Side 42 af 49 

Service / vedligeholdelse: 

For at sikre optimal drift af ventilationssystemet skal filtrene, der er i ventilationsaggregatet, efterses 
jævnligt (ca. 2-4 gange årligt) og skiftes, når de er fyldte / tilstoppede (ca. 2 gange årligt). Foruden filtre i 
ventilationsaggregatet, skal fedtfiltret i emhætten renses / vaskes efter behov (afhænger af brug, ca. 1 
gang hver måned).  

Derudover bør indblæsnings- og udsugningsventiler rengøres efter behov, så funktionen af disse ikke 
mindskes, og energiforbruget til ventilationen holdes så lavt som muligt. Under rengøring af ventilerne er 
det vigtigt, at indstillingen på ”keglen” i ventilen ikke ændres. 

Ventilation er opbygget som røgventileret system. I tilfælde af aggregat slukker og efterfølgende ikke 
starter igen kan det være brandautomatikken der registrerer en fejl.  

Hvert år kører brandsikringen en automatisk test, ved fejlfri test af røgventilator starter anlægget 
automatisk op igen. Ved fejl under test forbliver ventilationsanlægget slukket. Lyser kontrolpanel ikke, 
tjek strømforsyning (sikring) er der ikke fejl kontakt hurtigst muligt viceværten for at få afhjulpet problemet.                                                                                                                            
Brandautomatik til lejligheden er placeret i fælles teknik rum i kælder. 

 1 gang årligt skal hele ventilationsanlægget serviceres, hvor følgende bl.a. udføres: 

- Anlægget / modstrømsveksleren kontrolleres og evt. renses. 
- Filtrene udskiftes. 
- Vandlåsen kontrolleres og evt. renses. 
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17 TELEFON, TV, INTERNET & PDS:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Stik kontakt 

PDS-udtag 
Det er det samme 
stik som bruges til 
internet, TV og 
telefoni. 
 
 

PDS-porte 

Disse bruges kun, hvis der ønskes fast 
internet via PDS-udtaget placeret i 
væggen.  

Hvis der kun ønskes brug af wifi, skal 
disse ikke bruges.  
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FIBER: 

Vedligeholdelse/renhold: 
Komponenter i bygningsdel kræver ikke vedligeholdelse 

 
Drift/eftersyn: 
Der er ingen krav til drift/eftersyn af anlæg. Anlæg består kun af passive komponenter. 

 
Tilstandsvurdering: 
Er en bygningsdel blevet beskadiget, eller lig. 
Ved skader på kabler, splidsebokse tages der kontakt til TDC eller AURA – afhængigt af hvilken udbyder 
der er valgt. 
TDC: 
Telefon: 70 12 21 10 + tryk 3    E-mail: tdckabel@tdc.dk  
AURA:  
Telefon: 87 92 55 77                 E-mail: forening.fiber@aura.dk 
 
17.1 TV/INTERNET 

Yousee og AURA tilbyder tv/internet til Jer som nye beboere i Zebra House. På næste side findes 
velkomstbrevene fra tv/internet udbyderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURA 

YOUSEE 
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UNDGÅ FUGTSKADER: 

Fugtskader undgås: 
- ved ikke at tørre tøj indendørs 
- 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 over 20 grader 
- ved at lufte ud i soveværelset hver morgen 
- ved at lave gennemtræk 2 gange om dagen i 5-10 min. 

2 tommelfingerregler: 
- Luft så meget ud, at der ikke kommer dug på ruderne. 
- Et godt indeklima forudsætter god ventilation. 

Bliver der konstateret fugtskader, kontakt da viceværten. Fugtskader er lettest at afhjælpe, hvis der gribes 
ind med det samme. 
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18 PLACERING AF AFFALD TIL AFHENTNING OG STORSKRALD 
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19 BRUGERMANUALER/VEDLIGEHOLDELSESMANUALER 

 


