Felsök
AVLOPP – STOPP I AVLOPPET
1. Om du har stopp i diskho, handfat eller bad/ dusch ska du börja med att rensa vattenlåset.
Under diskhon, handfatet sitter vattenlåset i en ”kopp” vilken går att skruva av för rengöring. Om
golvbrunnen har satt igen ska du ta bort gallret och göra rent. Rengöring går lättast med
fettlösande rengöringsmedel och varmt vatten.
2. Skulle detta inte fungera sak du testa med propplösare. Var noggrann med att dosera rätt.
3. Kontakta din husvärd
Luktar illa
Spola med varmtvatten och fettlösande rengöringsmed el.
EL – PROPPEN HAR GÅTT
På änden av säkringen sitter det en färgbricka som indikerar om säkringen har gått. Har
färgbrickan lossnat ska du byta ut säkringen. Var noga med att den nya säkringen har samma
specifikation som den du ersätter. Om säkringen genast löser ut igen ska du felsöka det område
som säkringen täcker.
Detta tyder på att felet finns i någon av de apparater som är inkopplade, alternativt att det är för
många apparater inkopplade på samma område.
KONTAKTEN ÄR TRASIG
Kontakta din husvärd.
VÄRME – ELEMENTET ÄR KALLT
Börja med att lufta elementet. Detta gör du med hjälp av en elementnyckel (finns att köpa på
affären). Öppna ventilen tills det att det kommer ut vatten. Vid länge stillastående, exempelvis
vid den första kylan på hösten, kan regleringsstiftet fastnat. Knacka försiktigt på metallbiten på
termostaten (den del som sitter närmast röret).
Kontrollera temperaturen i rummet – när rummet är tillräckligt varmt SKA radiatorn slå av och
kan därför upplevas som kallt.
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VITVAROR – TRASIG BELYSNING
Hyresgästen ansvarar för att belysning i ugn, fläkt och kylskåp fungerar. Lampor finns att köpa i
välsorterade dagligvaru- eller elektronikbutiker.
Kylen/ frysen håller inte temperaturen
Börja med att kontrollera att dörren slutet tätt mot skåpet. Listen kan behöva göras ren för att
sluta tätt.
Lägg in en termometer under ett dygn för att säkerställa att temperaturen verkligen är hög. Är
den det ska du kontakta din husvärd för felsökning.
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