Ankomst
Lås op
Den mindste nøgle er til den øverste lås. Tryk let ind på den mens du drejer den tre gange rundt
modsat urets retning.
Den største nøgle er til den nederste lås. Den drejes tre gange modsat urets retning indtil døren
kan skubbes op. Træk døren lidt udad (mod dig selv på trappen) idet du drejer nøglen det sidste
stykke rundt. Vi plejer kun at bruge den nederste lås mens vi er der. Pas på – det er en smæklås –
så du ikke kommer til at smække dig ude!
Strøm, vand og gas
Strøm tændes i det grønne målerskab udendørs til venstre for hoveddøren. Tænd på den blå
kontakt nederst. Når strømmen tændes vil gasalarmen bippe 6 gange. Det betyder bare at den
virker igen.
Vand sluttes til i det grønne skab udendørs neden under trappen. Den øverste hane hører til
lejligheden (den bør ikke åbnes for hårdt op).
Aflæs strøm og vand til beregning af forbrug. Der ligger aflæsningssedler i lejligheden.
Gas tilsluttes ved at dreje den sorte tap så den står lodret nedad for oven på den røde hætte på
gasflasken i køkkenskabet til højre for komfuret.
Tænd for vandvarmeren i badeværelset ovenpå, indstillingen skal stå på ca. ”kl. fem”
Aircondition og køleskab
Der er aircondition i alle værelser samt stue/køkken. Om vinteren bruges de til opvarmning.
Tilsluttes på kontakt ved siden af hver aircondition. De betjenes via fjernbetjeninger – der skal
sættes batterier i.
Køleskabet tændes på strømkontakt på væggen. Samtidig starter gasalarmen og bipper 6 gange.
Køleskabet kan indstilles på ”yaz”= sommer, eller ”kış” = vinter
Skodder og altandøre
Der er skodder for alle vinduer i stueetagen. Nogle af dem kan være lidt svære at få ned. Man kan
hjælpe skodderne lidt på gled udefra (åbn vinduet, stik armen ud, og hjælp den foran døren ned,
hvorefter du trækker den foran vinduet ned og lukker det). Vær sød at behandle dem forsigtigt, for
de er kun af plastik.
Håndtaget på altandørene skal løftes opad for at dørene kan låses.
Sengetøj
I skal normalt selv vaske hvad I har brugt af lejlighedens sengetøj, håndklæder osv.
Pga. flytiderne er det ikke altid muligt at nå at vaske inden man skal af sted. Hvis det ikke er muligt,
så må man lægge det snavsede sengetøj mv. i en bunke ved siden af vaskemaskinen (fugtige
håndklæder mv. hænges op). Det betyder, at I også kan risikere, at der ligger en bunke, når I
ankommer, som vi håber, at I vil være så søde at vaske. Til gengæld kan I så også efterlade en
bunke, hvis I heller ikke kan nå at vaske pga. flytiderne.

Ha en rigtig dejlig ferie!

