
GODE RÅD OM EL I DIN BOLIG
Når du bor i en lejebolig, har dit boligselskab ansvaret for installationerne. Det vil sige alt det, der lig-

ger bag stikkontakten. Du har ansvaret for, at du bruger installationerne rigtigt.

Her er nogle gode råd til, hvordan du bruger el rigtigt i din bolig.

UNDGÅ FUGLEREDER
Tænk over hvad og hvor meget du sætter i dine stikkontakter. 
Hvis du har for mange stik, og de er tilsluttet produkter, der kræ-
ver meget strøm, kan stikkene blive varme og starte en brand.

TEST DIN RCD-AFBRYDER
Du har sikkert en RCD-afbryder i din bolig. Tidligere kaldte man 
den for HFI eller HPFI. En RCD-afbryder slukker for strømmen, 
hvis der er noget i vejen med nogle af dine elektriske apparater. 
Det kan redde dit og andres liv.

Eksempler på RCD-afbrydere
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Du bør teste din RCD-afbryder to gange om året, så du er sikker 
på, at den virker, når det rigtigt gælder. Du finder ofte din RCD i 
nærheden af entrédøren. Hvis du ikke kan finde den, så kan du 
spørge dit boligselskab om, hvor den er.

Sådan tester du:

· �Tryk på en knap
med ”T”. Strøm-
men i boligen
skulle afbrydes

· �Brug on/off
knappen til at få
strømmen tilbage

· �Hvis strøm-
men ikke bliver
afbrudt, skal
du kontakte dit
boligselskab

OPLAD MED OMTANKE
Følg disse råd, når du oplader din telefon, din computer, din støv-
suger og andre elprodukter.

1.  Brug en oplader, der
passer til produktet.
Både stik og teknik skal
passe sammen.

2. Hold øje med oplade-
ren. Oplad ikke mens du
f.eks. sover.

3. Ledning og stik må ikke
have synlige skader.

4. Oplad ikke på et brand-
bart materiale som
f.eks. en sofa eller en
seng.

5. Opladeren må gerne
blive lun men ikke varm.

6. Dæk ikke opladeren
eller el-produkter til, så
den kan komme af med
varmen.

BEVAR JORDFORBINDELSEN
Dine stik skal passe med dine stikkontakter – især hvis dine ap-
parater har jordstik. Et jordstik gør, at du ikke får stød, hvis der er 
noget galt med apparatet. Tjek om dine stik passer med stikkon-
takterne!

Hvilket stik Dit stik
har dit passer til disse

apparat? stikkontakter

Dansk stikprop 
(med tre ben)

Dansk stikkontakt 
med jordforbindelse

Stikprop med  
sidejord og pindjord

Stikkontakt
med  

sidejord

Stikkontakt
med  

pindjord

Hvis dit stik
ikke passer med

stikkontakten

Når dit stik ikke 
passer med stikkon-
takten, kan du gøre 

to ting. Du kan enten 
købe en adapter 

eller skifte stikket på 
dit apparat.

Adapteren er et eks-
tra stik, du indsætter 

i stikkontakten, så 
stik og stikkontakt 
passer sammen. 

Hvis du heller vil 
skifte stikket på dit 

apparat, kan du 
selv gøre det – det 

kræver ingen autori-
sation.  

Kontakt dit boligselskab
Hvis du har problemer med dine elinstal-
lationer skal du kontakte dit boligselskab

Kontaktoplysninger: 




