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VINDUER, TERRASSE & ENTREDØRE: 
 

VINDUER OG OVENLYS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudse ruder indvendigt 

Vinduespudsning gøres med vinduesrens, som kan købes hos din lokale dagligvareforretning.  

 

LÅS MED 

NØGLE 

Løft for at 

åbne. Tryk ned 

for at lukke. 

 

 

Ovenlysvindue 

åbnes ved at 

trække ned i 

håndtaget. 

 

 

Trækker man 

ned i håndtaget 

til den giver en 

”klik” lyd står 

vinduet i 

ventilations 

indstilling. 

 

 

Vinduer med 

sikringsbeslag 

åbnes ved at 

trykke opad. 

Sikring kan 

også være 

placeret i 

bunden af 

vinduet. 

 

 



 NORTH CAMP NØRREGADE 9   

 
Beboer Side 4 af 34  

 

 

LÅSNING AF HOVEDDØR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøglen 

Nøglen som bruges til at åbne Jeres hoveddør, er den sammen nøgle I skal anvende til postkassen 

som sidder placeret i trapperum ved hovedindgang.  

 

Rengøring af greb 

Rengøringen foretages med rent vand og et mildt rengøringsmiddel. 

Gode råd 

Er det svært at låse døren? 

 

Hoveddøren er udstyret med en tætningsliste langs karmen. Denne tætningsliste vil i starten være lidt 

hård, og derfor kan det, en gang i mellem, være svært at låse døren op og i. Med tiden vil 

tætningsbåndet blive mere elastisk og det vil herefter være lettere.  

Det kan hjælpe hvis man trækker døren til sig eller trykker den ind i forbindelse med at man drejer 

nøglen.  

 

 

Lås (tryk for at åbne) 

Dørhåndtag 

vider 

For at låse og låse op, 
drejes vrider 
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Går din/jeres dør op af sig selv? 

 

Hoveddøren er udstyret med en tætningsliste langs karmen. Denne tætningsliste vil i starten være lidt 

hård. Dette kan gøre, at døren kan være svær, at lukke helt i. Hvis døren ikke er lukket helt i kan det 

godt lade sig gøre, at døren hopper op af sig selv. Det er derfor en god ide, at sikre at døren er lukket 

helt i når den ikke er låst, og det gøres bedst ved at give døren et lille tryk/skub sådan at ”fallen” i 

låsekassen kommer helt ind.      
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KLINKER: 

  

Rengøring af vægfliser på badeværelser: 
Med mildt rengøringsmiddel 
Undgå at benytte ridsende svampe og 
skurepulver til rengøringen. Det frarådes 
at anvende opløsning- og syreholdige 
rengøringsmidler. Det bevirker at 
overfladen bliver mat. 
Kalkaflejringer fjernes ved at benytte 
almindelig husholdningseddike.  
 
 

Rengøring af klinkegulv på badeværelser: 
Den daglige rengøring foretages med 
støvsugning, evt. vask med varmt vand 
tilsat mildt rengøringsmiddel.  
Ved støvsugning bør børsterne være 
nede på mundstykket. Kalkaflejringer 
fjernes ved at benytte almindelig 
husholdningseddike.  
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 TRÆGULVE: 
 

 

 

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. 

 
 

Daglig rengøring: 
HØRNING lamelgulv 
Daglig rengøring foretages med støvsuger eller kost. Aftørres efter behov med klud, hårdt opvredet i 

HØRNING Trægulvspleje 380. 
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TRAPPE: 

 

 

  

Daglig rengøring af malede overflader (vanger og baluster): 
 

- Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes 
et PH-neutralt rengøringsmiddel.  
 

- Ved daglig rengøring, må der under ingen omstændigheder 
anvendes et rengøringsmiddel med høj PH-værdi, da dette kan 
skade overfladen. 

Daglig rengøring af lakerede overflader (Trin og Håndlister) 

- Trappen aftørres med en let fugtet klud. Efter behov anvendes 
et PH-neutralt rengøringsmiddel. 
 

- Pletter, som ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, fjernes 
med terpentin på en blød klud. Væsken må ikke hældes ud på 
trinnene, da den kan skade limen. 
      

 
 

Vange 

Trin 

Balyster 

 

Håndliste 
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 INDVENDIGE DØRE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøringsinstruks: 

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre 
Med klud og varmt vand. Efter behov kan 
anvendes de i husholdningen normalt forekommende 
vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler. 
Man bør dog undgå skurepulver og lignende middel 
Med slibende effekt. 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 rengøring skal overfladen 
uanset anvendte metoder – altid tørres af. 

Tape, klistermærker osv. 

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne overgår og påhviler ansvar og afhjælpningspligt 
beboeren 
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BADEVÆRELSER: 
SKAB UNDER VASK:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stophaner for kold- 
og varm vand Afløb fra håndvask 

Betjeningspanel 

- Lille skyl 
- Stort skyl 

Toiletbræt 

Toiletkumme 

 

Rengøring af betjeningspanel: 
Det frarådes at anvende ridsende svampe, samt 
skurepulver til rengøring. Benyt i stedet lidt sæbe og 
en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. 
 
Rengøring af toilet: 
Brug toiletbørsten ofte, så du undgår misfarvninger i 
afløbsbøjningen. Det frarådes at anvende slibende 
rengøringsmidler, det skader porcelænet. 

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. 
Kalkaflejringer fjernes ved at benytte 
almindelig husholdningseddike.  

Afløb for håndvask 
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Rengøring af gulvafløb: 
Løsne de 2 skruer. Fjern risten og 
løft vandlåsen på. Rengør vandlås 
med rengøringsmiddel efter behov. 
Sørg for at vandlåsens pakning er 
smurt med glidemiddel. Monter 
vandlåsen ved et let tryk og vridning 
afløbets stopring. Sørg for at 
vandlåsens pakning slutter godt til 
afløbet for at undgå lugtgener. 
Monter rist med de 2 skruer igen. 
 

 

Rengøring af spejl: 
Den daglige rengøring foretages med glasrens 

og blød klud. 

Rengøring af håndvask: 
Rengøres med mildt rengøringsmiddel. 
Anvend ikke slibende 
rengøringsmidler, det skader 
porcelænet. 
 
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. 
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Rengøring af spots: 
Rengøres med tør blød klud.  

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages ved 
aftørring med en ren klud, hårdt 
opvredet i lunken vand. Tør efter med 
en tør klud. 

Kontrolventil: 
Kontrolventilen er 
fugtstyret og hjælper 
med til at styre det 
centrale 
ventilationsanlæg. 
 

   

Tallerkenventil: 
Denne må der ikke røres ved 
da den er indstillet til at der er 
balance mellem ind og 
udsugning 
Denne er placeret flere steder 
i boligen. 
Rengøring af ventiler: 
Støv fjernes med en støvsuger 
og en fugtig klud 
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KØKKEN: 
 

SKAB UNDER KØKKENVASK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kold og varm stophane. 

Afløb for håndvask. 
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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. 

Rengøring af køkkenbordplade: 
 
Varmeafgivende husholdningsapparater 
Stil aldrig kaffemaskine, kogekedel o. lign på eller i nærheden af samlinger, da varmen og 
evt. fugt fra disse enheder kan forårsage ødelæggelse af samlingen. 
Meget mørke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter 
almindelig vedligeholdelse. 
Disse er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. fjernes med laminat rens, 
og er ikke reklamationsberettiget. 
 
Ridsefasthed/slidstyrke 
Afhængig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstærk, men 
brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse 
overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på pladen. 
 
Vedligeholdelse 
Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. 
Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes. 
De ødelægger overfladen. 
Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med 
rent vand og aftørres med tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber. 
Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan der rekvireres laminatrens gennem Deres 
forhandler. 
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Rengøring af køkkenvask: 
For at opnå en skinnende stålvask, bør 
der benyttes en opvreden klud til 
rengøringen. Ved misfarvninger kan 
disse fjernes med skurepulver. 

Rengøring af stænkplade: 
For at opnå en skinnende stænkplade, 
rengøres denne bedst med fugtig klud. 
Evt. kan man købe et rengørings middel 
til rustfri stålplade. 
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Skydelåge stop 

Justere låge 

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 tørre 
efter med en tør klud. 
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HÅRDE HVIDEVARER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køle/ frys skab. 

Regulering af temperatur i køleskab og 
fryseskab.  
Læs brugsanvisning for yderligere information. 

Kogeplade Betjening af kogeplader. Læs brugsanvisning 
for yderligere information. 
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Der er en skuffe til 
bageplader under 
ovnen. 

Betjening af ovn. Læs brugsanvisning 
for yderligere information. 

Ovnen er udstyret med 
”børnelås”.  
Ovnen åbnes ved at 
”børnelåsen” skubbes til 
siden. 
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Ovn 

Spjældfunktion. 

Emhætten køre i 

60 min. 

Tænd/ sluk 

lys i 

emhætte. 

RENGØRING AF FEDTFILTRE: 

 

Fedtfiltrene tages ud ved at trykke på knapperne. 
Emhætten er let at rengøre.  
Det effektive metaltrådsfilter 
er let at tage ud for rengøring, i varmt vand med  
mild sæbevand. 
 

For udskiftning af pære, se brugsanvisning. 

Fedtfiltrene tages ned ved at trykke på 
knapperne. 
For yderligere oplysninger, se 

brugsanvisningen. 

  
 

Indikatorlampe. 

Ved åbent 

spjæld. 
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VINDUESBUNDSTYKKER: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rengøring af vinduesbundstykkerne: 

Vinduesbundstykkerne rengøres med en hårdt 

opvreden klud, med lidt alm. Sulfo. 
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KÆLDER: 

 

  

Cykelparkering: 
Cykelparkering foregår i kælderen på 9C. 
 

Rengøring af køkkenbordplade: 
Rengør bordpladen med lunkent sæbevand 
(ikke sulfo, det giver en fedtet overflade). Der må 
ikke anvendes skurepulver eller andre ridsende 
rengøringsmidler såsom ståluld, rens-let mv. 
Ansvar og afhjælpningspligt overgår og påhviler 
beboeren hvis der kan konstateres brug af disse. 

Depotrum: 
Man skal som beboer selv 
sørge for en hængelås til 
aflåsning til depotrum.  
Depotrum findes i kælder på 
9B. 

Vaskemaskine er placeret i 

kælderen i 9B. For betjening 

henvises til brugsanvisningen. 

Tørretumbler er placeret i kælderen i 9B. 

For betjening henvises til 

brugsanvisningen. 
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ELTAVLE:  
 

  

El-tavlen er placeret i entre   
 

Tester  HPFI 
 

El-måler: 
Her kan lejlighedens elforbrug aflæses. 
Elselskabet fjernaflæser elforbruget, 
men det anbefales at tjekke forbruget 
med jævne mellemrum. 
 
OBS: Installationsnummer må ikke 
fjernes. 
 

Udskiftning af sikring: 
Sikringer skiftes ved at slå HPFI-relæet 
fra, ved at trykke afbryderen ned. Alt 
strømmen er nu slået fra i hele 
lejligheden. Herefter drejes sikringen 
imod urets retning, udskift herefter 
sikringen med en tilsvarende, sæt 
sikringen fast ved at dreje med urets 
retning. HPFI-relæet kan igen tændes 
ved at skubbe afbryderen op igen, og 
der er nu strøm på lejligheden. 
 

3 forskellige grupper. For at slukke en 
bestemt gruppe, se mærkaterne. 
 
Sluk en gruppe: 
Tryk afbryderne ned. 
Tænd en gruppe: 
Tryk afbryderne op igen. 
 

Hvis strømmen går i lejligheden, kan det evt. skyldes at der er for stor belastning på 

én gruppe. Det anbefales i det tilfælde, at tage de unødvendige stik ud af 

stikkontakten. Herefter trykkes HPFI relæet ned, og op igen. 

En anden mulighed er, at sikringen er sprunget. Følg hermed den ovenstående 

fremgangsmåde. Det anbefales at kontakte autoriserede, hvis der opstår problemer. 
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TEKNIKSKAKT: 
 

For bolig Nr. 9B St. D1 - 9B 2D. 24 er teknikrummet er placeret i gangen. 

 

 

 

For bolig Nr. 9C st. D1 - 9C 2 D8 er teknikrummet er placeret i lejligheden 

 

 

 

 

 

 

 

Varmeveksler 

Vandmåler 

Varmemåler 

Elmåler 

Varmeveksler 

Varmemåler 

Vandmåler 

 

 

HPFI 

Relæ 
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Elmåler for bolig Nr. 9C St. D.1 – 9C D. 20 er placeret mellemgangen  

 

                                                  

 

HPFI Relæet er at finde i køkkenet i bolig Nr. 9C ST. D.8 – 9C ST D.10  

 

 

 

HPFI 

Relæ 
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For bolig Nr. 9C 1D6. 9C 1D7. 9C 1D 14. 9C 1D15. 9C 1D16. 9C 1D17 

Er teknik skakten placeret i gangen. og deles af 2 beboer  

 

 

 

For bolig Nr. 9C 1D6. 9C 1D7. 9C 1D 14. 9C 1D15. 9C 1D16. 9C 1D17 er elmåler er placeret i gangen  

 

 

 

Varmeveksler 

Varmemåler 

Vandmåler 
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Vandmåler: 
Her kan lejlighedens 
vandforbrug 
aflæses. Det 
anbefales med 
jævne mellemrum, at 
følge forbruget. 
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Fjernvarme måler: 
Her kan lejlighedens 
fjernvarmeforbrug 
aflæses. 
Fjernvarmeværket 
fjernaflæser forbruget. 
Det anbefales med 
jævne mellemrum at 
følge forbruget. 
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INTERNET OG KABELTV: 

 

 

 

 

 

 

Hvordan virker mit/vores internet? 

 

På NorthCamp sektion (N) er der trukket internet til ud til alle lejligheder. 

I de fleste lejligheder finder man to stk. internetpaneler. Det ene panel har to stk. indgange. En indgang 

med en lyserød markering og en indgang med en grøn markering. Det andet panel har kun en indgang 

med en grøn markering.  

Det er kun muligt at få en internetforbindelse i en’ indgang af gangen, men det kan gøres på to måder.  

 

1. Ved brug af indgangen med den lyserøde markering er der forbindelse til internettet. 

2. Ved at forbinde de to indgange i panelet med den grønne og den lyserøde indgang, så er der 

internetforbindelse i indgang med den grønne markering i panelet med kun en indgang.     

    

TV 

signal 
Internetpanel 

1 

2 



 NORTH CAMP NØRREGADE 9   

 
Beboer Side 29 af 34  

VARMESTYRING: 
Radiator: 

Varmekilden er et fjernvarmeanlæg tilsluttet radiatorer med termostater. Radiatorer er styret af luftens 

temperatur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gulvvarme: 

På badeværelser uden radiatorer er der placeret et varmestyringspanel på væggen. 

Styringspanelet har nogle forskellige visnings og funktionsmuligheder. Her beskrives de visnings og 

funktionsmuligheder som du/i kommer til at bruge mest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmen i rummet reguleres på radiatortermostaterne. Disse er forudindstillet, og 
termostaten bør stå på 2, som svarer til en rumtemperatur på ca. 20 grader. Hvert tal, op 
eller ned, hæver eller sinker 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. 

Generelt kan siges, små tal = lille varmeafgivelse, 
og store tal = stor varmeafgivelse. 
 

Varmestyringsenheden 

viser den aktuelle 

temperatur, hvis man ikke 

trykker eller drejer på den 

store runde knap på 

panelet.   

Hvis man trykker knappen 

på panelet ind, kan se 

hvilken temperatur 

styringspanelet er indstillet 

til.   

Hvis man drejer på knappen 

på panelet, kan man 

regulere den temperatur, 

som man ønsker op og ned.     
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RØGALARM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røgalarmen kører på strøm. Røgalarmen har batterier siddende i sig, i tilfælde af strømsvigt. Det 

anbefales at udskifte batteriet med passende mellemrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester:  

Bør testes 

en gang 

ugentligt. 

Højtaler 

 

Fælles varsling 

ved brand: 

Lydgiver er 

placeret i 

lejlighed. 

 

Røgalarmen tages ned ved at forsigtigt at stikke en skuretrækker ind i den anviste 

sprække og forsigtigt skubbe røgalarmen sidevejs. Dermed kan batteriet skiftes. 

Når røgalarmen skal monteres igen løftes den forsigtigt op og skubbes tilbage. 
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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 teknisk service. Fugtskader er lettest at afhjælpe, hvis der 

gribes ind med det samme. 
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Beboer Side 32 af 34  

RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vægge over køkkenbord, glans 25: 

- Ved partielt smuds afvaskes med en mild sæbebehandling. 
- Sulfo og opvaskemiddel må aldrig bruges, da disse vil ødelægge malingsfilmen og ved senere 

malerbehandlingen kan være årsag til afskalninger og manglende tørring. Ligeledes må der 
aldrig bruges nylonsvamp eller lignende rengøringsværktøj. 

Resterende vægge i lejligheden, glans 5: 

- Ved partielt smuds afvaskes let med en mild sæbebehandling og en hårdt opvredet klud. 
- Sulfo og opvaskemiddel må aldrig bruges, da disse vil ødelægge malingsfilmen og ved senere 

malerbehandlingen kan være årsag til afskalninger og manglende tørring. Ligeledes må der 
aldrig bruges nylonsvamp eller lignende rengøringsværktøj. 
 

Rigtig rengøring: 

- 5 liter varmt vand tilsættes ½ kop (10-15 gram) sæbespåner. 
- Eftervask med rent vand 
- Rengøring fortages bedst ved at begynde fra neden og vask opefter.    

Der må kun anvendes svamp eller blød børste, husk afvaskning med rent vand. 

 

Lofter, glans 5: 

- Der kan normalt ikke afvaskes på loftmaling. Forsigtig afbørstning med blød børste kan 
anbefales. 

 

Træværk i lejligheden, glans 30: 

- Afvaskes efter behov med mildt rengøringsmiddel. 

  



 NORTH CAMP NØRREGADE 9   

 
Beboer Side 33 af 34  

FARVEKODER: 

 

Lofter i boliger 

Beck & Jørgensen, glans 5 (Brækket hvid 205 )   

 

Vægge i boliger 

Beck & Jørgensen, glans 25 (vægge over køkkenbord (Brækket hvid 205)) 

Beck & Jørgensen, glans 5 (stue og hemse(Brækket hvid 205)) 

Beck & Jørgensen, glans 25 (vægge i badeværelse(Brækket hvid 205)) 

 

Gerigter og fodlister i bolig: 

Beck & Jørgensen, glans 30 (s- 0502-y)  
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VÆGOVERFLADER OG OPHÆNGNING: 
Hvad må man hænge op i element vægge? 

I element vægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig som eksempelvis 

overskabe i køkken og badeværelse, hylder og mindre reoler, radio- og TV-udstyr. 

Mange steder i bygningerne er der udført gips vægge. Her skal der bruges specielle plugs. De fleste 

steder er der anvendt 2 lag á 12,5 mm gips (i alt 25 mm). Enkel steder findes der også vægge med 3 

lag á 12,5 mm gips (i alt 37,5 mm).  

 

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. 

 




