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Ventilation
Rengör ventilen med jämna intervall.

Smuts och damm kan störa ventilationen,
vilket kan ge dålig lukt, fukt
och kyla i badrummet.

Rubbo inte ventilens föri nstö I I ni n9!

Skotselråd for ditt nya badrum

Rensning vattenlås
Skruva bort vattenlåset och spola det rent'

Ta bort hår och annat som fastnat

i tvättställets bottenventil.
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',1Xi, t. Sktuva bort underdelen (motsols)
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I och wätta bort all smuts invändigt.

'': " :::: , 2. Rengör överdelen invändigt.

Rensning golvbrunn
Lossa locket från brunnen. Lyft upp vatten-
låset och rengör från slam och håravfall.

Smörj vattenlåsets packning med diskmedel

innan det trycks fast igen.
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Väggar och golv
Rengör vägg och golv med vatten och ett
milt rengöringsmedel. Kakelfogarna kan

rengöras med vanlig tvål och en liten borste'

Använd inte klorin
eller trasor med sliPmedel.

Håltagning
Borra inte hål i kaklet.

Eventuell håltagning SKALL placeras i

aluminiumlisten som löper runt badrummet
Töta alla skruvar och borrhål noga

med våtrumssilikon.

Vid osäkerhet gällande håltagning,

vänligen kontakta di n fastighetsskötare.

O,B,S!

Håltagning får inte utföras inom 1 m från

d u s ch - el I e r b a d kar sb la n d a r e !

Jordfelsbrytare
El-i nstal lationerna i bad ru m met

ör utrustade med iordfelsbrytare
som sitter plocerad vid el-

centra le n i lög en h ete n.

Anmäl alla skador!
Om något ibadrummet
inte fungerar ska du genast

anmöla detta till din

fastighetsskötare,
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Avstängningsventiler
Här fi nns avstän gningsventilerna!

Avlägsna mittenplåten genom att öppna
skruven på kassettens kortsida.

O.B.S! 5täng alltid av varmvatten- (vv)

före kal lvattenventilen (kv).
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MMw§§wm I nstru ktioner för lampbyte

lBild 1 .l Sätt ett tunt knivblad (eller motsv.) i spåret
och bänd försiktigt den kromade ringen nedåt,

I Bild 2.] Avlägsna glaset. Dra ut lampan från sockeln
och byt ut den. Tryck fast den nya lampan i sockeln.

O.B,S!

Endast Halogenlampa
G4 12V 10W

t Bild 3.1 Se till att skyddsringen ligger innanför den
kromade skyddsringen och tryck försiktigt tillbaka den.

JORDFELSBRYTARE
Ditt badrum är efter renovering utrustad med en jordfelsbrytare'

En automatisk säkerhetskontakt som bryter strömmen till badrummet
vid eventuellt fel. Denna är placerad vid den befintliga elcentralen i lägenheten,

översyn
Jordfelsbrytaren bör testas, genom att trycka på brytarens testknapp var 6:e månad.

Felsökning
1 . 5lå tiltjordfelsbrytaren. Löser jordfelsbrytaren inte ut igen,

visar detta att det varit ett tillfälligt fel eller störning i anläggningen.

Om jordfelsbrytaren ofta löser ut bör hyrevärden kontaktas.

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag, finns ett fel i anläggningen.

5lå då ifrån automatsäkringen. 5lå sedan tilljordfelsbrytaren'

3. Om den löser ut, finns felet i brytaren eller någonstans i anläggningen'

4. Det kan även hända att det år fel på dina stickproppsanslutna apparater i

eluttag inne i badrummet som hör tilljordfelsbrytaren. Koppla ur samtliga apparater.

Slå sedan tilljordfelsbrytaren. Löser den ut finns felet i den fasta installationen.

Kontakta hyresvärden.

5. Om jordfelsbrytaren inte löser ut, anslut då en apparat i taget till uttagen.

När jordfelsbrytaren löser ut igen är det den sist anslutna apparaten

som är felaktig och skall då ses över av fackkunnig person eller bytas ut.

Fast installerad tvättmaskin får endast behörig elektriker testa.


