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Brugervejledning 
I den nærmeste fremtid vil der blive monteret ny entrédør og dørtelefon i din lejlighed og ny 

opgangsdør, og kælderdør, samt et nyt dørtelefonanlæg i din opgang. 

 

Nedenfor er vejledning til brugen og vedligeholdelse af de nye dele. 

 

Entredøren 
Den nye entrédør er en sikkerhedsdør med en trepunktslås, der låses ved at man først lukker døren på 

sædvanlig vis og derefter hiver op i håndtaget. På den måde trækkes et ekstra låsepunkt ud i toppen og 

bunden af døren, herefter låses på normal vis.  

Vedligeholdelse af døre og karme 

Rengøring af døre og karme kan udføres med de vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler, der 

normalt bruges i husholdningen. Umiddelbart efter rengøringen skal overfladen, uanset anvendte metode, 

altid tørres af. 

Af hensyn til garantien på den monterede dør og karm har entreprenøren oplyst, at denne vejledning skal 

overholdes: 

 Man må aldrig anvende ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da 

det medfører slibepletter og ødelægger overfladerne. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af 

med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. 

 Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne bortfalder garantien på overfladen. 

 Der må ikke ske nogen form for montage på døren, eksempelvis dørhammer eller ekstra lås, da 

det vil medføre bortfald af garantien. 

 

Nøglerne 
Du får 3 nye nøgler til din nye entrédør, hertil medfølger en grøn nøgle som skal bruges, hvis det bliver 

nødvendigt at lave flere nøgler. Sørg for at gemme den grønne nøgle. 

 

Nøglerne til entrédøren skal også anvendes til postkassen. 

 

Du modtager også 3 nøglebrikker, som skal bruges til den nye opgangsdør og kælderdør. 

Nøglebrikkerne kan også anvendes til skralderummene, til adgang i vaskerum og til betaling for brug af 

vaskemaskinerne. Nøglebrikkerne er kodet, så der kun er adgang til din egen opgang og kælder. 

Bliver en nøglebrik væk, skal du medbringe de to resterende nøglebrikker til ejendomskontoret, som vil 

låse den bortkomne og lave en ny nøglebrik.  

 

Adgang enkelte steder i ejendommen sker som inden udskiftningen, så husk at gemme dine gamle 

nøgler. 

 



 

 

 

Se også modsatte side      

 

 

Dørtelefonen 

 

 


