Miniguide
Sådan løser du let selv enkle
vedligeholdelsesopgaver i din bolig
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Sådan bruger du guiden
Først og fremmest tillykke med din nye bolig!
Hvis du oplever problemer med din bolig, kan du med denne
guide i hånden let selv løse dem eller få svar på mange af dine
spørgsmål.
Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet i denne guide, skal
du henvende dig til din boligforening.
Du skal bruge guiden som et opslagsværk
Hvis du f.eks. har problemer med at få en lampe til at virke, kan
du slå op på side 10. Der kan du se, hvordan du korrekt tilslutter
en lampe i et lampeudtag.
Et problem kunne også være, at vandet i din håndvask pludselig
ikke vil løbe ud ad bundventilen i vasken. På side 12 kan du se,
hvordan du renser vandlåsen under din vask.
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Inventar
Låger
Du kan rengøre dine låger, skuffer og bordplader med en hårdt
opvredet klud og almindeligt sæbevand.
Du kan nemt selv justere dine skabslåger, se figur 1

Figur 1‐ Justering af skabslåger

4

Skuffer
Du kan nemt selv justere dine skuffefronter, se figur 2

Figur 2 ‐ Justering af skuffefronter
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Gulve
Det er meget vigtigt, at gulvet vaskes i mildt sæbevand med en
hårdt opvredet klud. Hvis gulvet bliver påført for meget vand ved
vaskning, vil træfinéren rejse sig i samlingerne.
Gulvet er lavet som en flydende konstruktion. Det vil sige, at
gulvet ikke rører væggene nogen steder. På den måde kan
trægulvet bevæge sig i takt med varme/kuldeforskelle. Hvis du
som beboer skal montere skillevægge, er det derfor meget
vigtigt, at du følger den til boligforeningen udleverede vejledning.

Vinduer og døre
Du skal du sørge for, at dine vinduer og døre bliver vedligeholdt.
Hvis du har en vicevært, er det ham, der skal vedligeholde. Har du
ikke en vicevært, er det dig selv, der skal vedligeholde.
Vinduer og døre skal smøres med syrefri olie i hængsler og
bevægelige dele. Du må ikke bruge WD40 eller lignende, da det
samler støv og smuds, og på den måde får dine vinduer og døre
til at gå dårligere.
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Trappe
Din bolig er enten uden trappe, eller der er monteret en
trætrappe eller en trappe med stålvanger og trætrin.
Det kan ikke undgås, at trappen knirker, når den benyttes. Bare
rolig, det sker der absolut intet ved. Det skyldes blot, at træet
arbejder, når trappen benyttes. Du vil især opleve, at trappen
knirker lidt højere første gang, den benyttes efter en længere
periode uden brug.
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El
Manglende strøm
Start med at kontrollere el‐tavlen, som typisk er placeret i
teknikrummet, og følg nedenstående anvisning.

Figur 3 – El‐tavle
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1. I el‐tavlen er der monteret HPFI‐relæ og automatsikringer.
Ved fejl vil mindst én af disse slå fra, og betjeningsgrebet vil
vende nedad på den pågældende komponent.
2. Forsøg at tænde den pågældende komponent ved at skubbe
betjeningsgrebet opad igen. Hvis det ikke lykkes, og der sker
en genudkobling straks herefter:
 læs punkt 3 hvis den fejlramte komponent er et HPFI‐relæ
(står på label under komponent)
 læs punkt 4 hvis den fejlramte komponent er en
automatsikring (benævnt GR‐x på label under komponent).
3. HPFI‐relæ: Sluk alle andre komponenter i tavlen og tænd så
HPFI‐relæet igen. Tænd derefter automatsikringerne (de
resterende komponenter) én efter én. Når den fejlramte
automatsikring tændes, vil HPFI‐relæet koble ud igen, og den
fejlramte automatsikring slukkes igen, hvorefter de
resterende komponenter alle kan tændes, og der vil være
strøm i størstedelen af boligen. Til udbedring af den fejlramte
komponent kontaktes en elektriker.
4. Automatsikring: Kontakt en elektriker for udbedring af fejlen.
Automatsikringen må ikke genindkobles igen.
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Korrekt montering af lamper
1. Det runde hvide dæksel løsnes ved at dreje det mod urets
retning, hvorefter det kan løftes fra væggen/loftet.
2. Ledningen fra lampen føres gennem hullet i det runde hvide
dæksel.
3. Ledningen af‐isoleres og monteres efter følgende
farvekombination:
Brun: M1
Blå: Nul
Gul/grøn: (Nogle lamper leveres uden den gul/grønne
ledning, i disse tilfælde skal du blot se bort fra denne
ledning).
4. Ledningen trækaflastes ved hjælp af den hvide klemme (se
den sort pil).
5. Det runde hvide dæksel monteres igen over lampeudtaget.

Figur 4 –
Lampeudtag
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VVS
Blandingsbatteri
Luftblanderen (også kendt som perlator eller stråleregulator ‐ se
figur 4) skal renses med jævne mellemrum. Der er tale om den
dyse, der sidder på vandhanens tud i såvel køkken som
badeværelse. Mange luftblandere på armaturer er udstyret med
en anti‐kalkfunktion (gummi under luftblanderen). De rengøres
ganske enkelt med hånden uden brug af rengøringsmidler.
Hvis det er nødvendigt med en mere omfattende rengøring af
luftblanderen, skrues den af og lægges i en beholder sammen
med et afkalkningsmiddel på basis af citronsyre. Tag den op efter
højst 10 minutter og skyl den med rigelige mængder rent vand.
Gentag om nødvendigt rengøringsprocessen. Herefter skrues
luftblanderen igen på køkkenarmaturet.

Figur 4 ‐ Luftblander/perlator
med gummiafslutning
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Afløb under vask
Rengøring af vandlås kan i de fleste tilfælde løses med kogende
vand. Meget varmt vand (80‐90 grader) dræber de fleste
bakterier og løsner det fedt, der har sat sig i rørene. Hvor meget
vand der skal bruges, afhænger af, hvor tilstoppet din vask er.
Hæld vand i vasken indtil vandet ikke ophober sig og løber frit
igennem afløbet.
Rens gerne hånd‐ og køkkenvask hver anden uge eller minimum
en gang om måneden:
1. Fjern hår og skidt fra afløbet.
2. Rens afløbet så langt ned som muligt. Brug universalrengøring
og en svamp eller børste.
3. Rengør vaskens prop og rist.
4. Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger. Vandlåsen
sidder under vasken, hvor røret bukker. Den kan skrues af
uden brug af værktøj, se figur 5 og figur 6.

Figur 5 – Pungvandlås. Bruges
under håndvask

Figur 6 ‐ Omløbere, som skal løsnes
ved et køkkenafløb
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Gulvafløb
1. Fjern risten. Risten er sandsynligvis fastgjort med skruer, som
du skal skrue af, inden du kan få adgang til afløbet, se figur 7.
2. Tag afløbsskålen op. Rens den og spul med vand. Eventuelle
hårrester fjernes med fingrene og smides i skraldespanden ‐
ikke toilettet. Det er en god idé at have gummihandsker på.
3. Rens afløbet med vand og sæbe, og brug en børste til at
skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet
som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruseslangen og spul.
4. Rens vandlåsen på samme måde som afløbet. Vandlåsen er
som regel placeret maksimalt 50 cm under gulvet og kan
renses fra gulvet.
Indbygget vandlås:
Er vandlåsen i stedet indbygget, skal den tages op og renses.
Der findes flere forskellige typer indbygningsvandlåse. Nogle
er spændt fast med skruer, mens andre er monteret i
afløbsskålen med gummiringe. Det kan blive nødvendigt at
udskifte gummiringene for at få vandlåsen tæt igen og undgå
lugtgener. De nye gummiringe kan købes hos en vvs‐grossist
eller i et større byggemarked.
5. Slut af med at hælde meget
varmt vand i afløbet, inden du
monterer risten.
Figur 7 ‐ Gulvafløb hvor
risten er fjernet
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Radiatorer
Har du ingen varme på dine radiatorer, kan det enten skyldes, at
radiatoren skal luftes ud, eller at ventilen i termostaten skal
motioneres.
Udluftning af radiatorer
1. Luk for varmen på radiatoren ved at skrue termostaten på 0,
se figur 10. Herefter udluftes radiatoren ved luftskruen, se
figur 8. Luftskruen er oftest placeret på radiatorens øverste
del i venstre eller højre hjørne modsat termostaten. Placér en
beholder under luftskruen. Det er en god idé at lægge klude
eller avispapir i området nedenunder. Åbn og luk luftskruen
meget forsigtigt. Bemærk der skal bruges en nøgle som vist
på figur 9.
2. Åbn termostaten og udluft igen.
3. Hvis radiatoren ikke bliver varm efterfølgende, skal du udføre
endnu en udluftning.

Figur 8 – Luftskrue i radiatoren

Figur 9 ‐ Nøgle til luftskrue.
Kan købes i de fleste byggemarkeder
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Motionering af radiatorventil
Efter en periode, hvor en radiator har været slukket, kan
radiatorventilen ”sætte sig”. Derfor kan det være nødvendigt at
motionere radiatorventilen, så der igen kommer varme frem til
radiatoren:
1. Demontering af termostaten
Termostaten har bajonetfatning, og den løsnes uden brug af
værktøj ved at slukke helt for varmen med den ene hånd og
dreje den bagerste plastkrave mod uret med den anden
hånd, se figur 10.
2. Rensning af radiatorventilen
Gennemløbet i radiatorventilen er meget lille, og der kan
derfor sætte sig skidt i ventilen.
For at rense ventilen skal du justere forindstillingen på
ventilen til fuldt åben. På ventilen er der et lille udhak i
messingen, som viser den aktuelle indstilling, se figur 11.
Notér den aktuelle indstilling, inden du stiller ventilen på ”N”
ved at dreje den gule krave (”N” betyder fuldt åben ventil).
Nu er der fuldt flow igennem ventilen.
Herefter skal du motionere ventilen. Dette gør du ved at
motionere den lille nåleventil i enden af selve
radiatorventilen, se figur 11. Den lille nåleventil regulerer for
tilgang af varme til radiatoren. Hvis nålen har sat sig fast i
indtrykket position, er der lukket for varmetilførslen til
radiatoren, og radiatoren varmer derfor ikke.
Du motionerer nåleventilen ved at presse den ind gentagne
gange til du kan mærke, at den løsner sig og til sidst bevæger
sig uhindret. Den skal komme ud af sig selv, når du har
15

trykket den ind.
Når du er færdig, skal du stille ventilen tilbage til den
oprindelige forindstilling.
3. Genmontering af termostaten
Du monterer termostaten igen ved at presse den ind over
ventilen. Griber den ikke umiddelbart fast, kan det skyldes,
at den bagerste plastkrave ikke er drejet nok. Drej den helt
imod uret, indtil den giver en kliklyd, se figur 10.

Figur 10 ‐ Termostat hvor den sorte
del er bajonetfatningen

Figur 11 ‐ Ventil hvor den gule ring
er forindstillingen
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Ventilation
Hvis du oplever problemer med dit ventilationsanlæg, bedes du
kontrollere følgende, inden du kontakter din boligforening:
Når støvsugerposen i en støvsuger bliver fyldt, nedsætter det
sugeevnen. På samme måde bliver ydeevnen på dit
ventilationsanlæg nedsat, når filtrene i anlægget bliver fyldt med
støv og skidt.
De fleste producenter anbefaler, at du renser/udskifter filtrene i
selve ventilationsanlægget 1‐2 gange om året og filtrene ved
udsugninger 4 gange om året. Det kan dog variere meget fra
producent til producent, men de fleste ventilationsanlæg giver en
alarm i form af lyd eller lys. Det er derfor vigtigt, at du læser i
brugsanvisningen, hvor ofte filtrene på dit anlæg skal skiftes eller
renses, og hvordan du gør.
Opstår der kloaklugt i boligen, kan det skyldes, at vandlåsen til
ventilationsanlægget er løbet tør eller stoppet. Du bør derfor
kontrollere den efter producentens anvisninger. Læs hvordan du
renser den i afsnittet Afløb under vask.
Luften bliver fordelt i boligen gennem indblæsnings‐ og
udsugningsventiler. De er indstillet og indreguleret og må ikke
ændres, da det vil påvirke indstillingerne i hele anlægget og vil
kræve en ny indregulering, se figur 12.

Figur 12 ‐
Ind/udblæsningsventilerne
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Emfang
Emfanget skal vedligeholdes, og filtre skal renses for at
opretholde effekten og forhindre, at kanaler bliver beskidte af
fedt. De fleste kan rengøres i en opvaskemaskine, men
producentens anvisninger skal altid følges.
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