Kære bruger
Nordisk Radon Måling/ www.TESTdinBOLIG.dk har hermed fornøjelsen at levere de ønskede
produkter. Vigtigt – læs denne guide grundig igennem!
Da vi altid er interesseret i feedback fra vores kunder, er du mere end velkommen at sende os
ris/ros via e-mail info@RadonFri.dk.
Vedr. den medsendte installationsguide, radonmålebokse mf. (GEM DENNE GUIDE)

1. Åben Folieposerne når du skal radonmåle.
2. Følg instrukserne omkring opsætning af radonmåleboksene.
3. Du skal også registrere dine nye radonmålere online hos det uafhængige svenske laboratorium.
A. Gå ind på sitet: https://radonkund.eurofins.se/da-dk/mypages/signin
B. Følg instrukserne i den ligeledes medsendte dokument mht. registrering online.
(Du registrer din adresse, mv. + radonmålingsboksnumrene (dosimetrene), hvilke rum de er opstillet i
mv. og starttidspunktet for målingen. Når din radonmåling er færdig logger du igen ind for at registrere
din slutdata for målingen)
4. Når det er tid til at sende radonmålingerne retur, skal du lægge dem ned i folieposen igen. Denne
”vikles”/ foldes for enden mindst 3 gange og tape den til. Hvis du vil være på den sikker side, kan du
putte den fyldte foliepose ned i en ”frostpose” og bind nu knude på denne. (En frostpose kan også
anvendes som alternativ, hvis du har forlagt folieposen.) Anvend hvilken som helst kuvert og påsæt
adressen (skriv nøjagtig hvad der står), som står på bagsiden af denne guide. Når den nøjagtige
tekst skrives behøver du ikke betale for retur porto til Laboratoriet.
5. Afslut dine online registreringer i laboratoriets database. (Der vil gå ca. 4 uger før
radonrapporten automatisk fremsendes til din opgivne email-adresse.)
6. Vi har lavet en FAQ radonsite, som du finder på vores hjemmeside www.TESTdinBOLIG.dk , der
besvarer langt de fleste radonspørgsmål vi gennem tiden har modtaget. Da sitet er åben 24 -7-365
anbefaler vi at du besøger denne site inden du kontakter os, da vi med stor sandsynlighed har
besvaret dit spørgsmål dèr. I langt de fleste tilfælde vil dette betyde en hurtigere besvarelsestid
end hvis vi fik spørgsmål per email.
Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på info@RadonFri.dk , hvor vi ligeledes vil
besvare indkomne spørgsmål.
Til slut vil vi blot ønske dig held og lykke med din radonmåling 
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Tekst til adressen på din konvolut. Skriv teksten tydelige med blokbogstaver!
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