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Kære kunde 
 
Tak for dit køb af radonmålebokse. Analysen af din målinger sker på det ISO-certificerede 
laboratorium Eurofins. For at dine målebokse kan spores 100% sikkert, skal du registrere 
dine målinger på Eurofins hjemmeside. Følg vejledningen her. 
 
 

Klik på dette link: START OPRETTELSE  
 

 
 
 
 
Klik på opret en ny bruger her (det står nederst i 
vinduet) 
 
 
 
 

 

Så kommer et mindre vindue, hvor der øverst 
står Opret ny bruger 

I feltet Brugernavn skriver du din emailadresse 

I feltet Repetera användernavn gentager du din 
emailadresse 

I feltet Adgangskode skriver du en kode du selv 
bestemmer. Den skal være på mindst 7 tegn – 
mindst to skal være tal eller specialtegn - og der 
skal også være mindst to almindelige bogstaver. 

Koden gentages i feltet Gentag adgangskoden. 

Så er der bare tilbage at klikke på Gem-knappen 
nederst til højre. 
 
 

Nu er du tilbage på Log ind siden, og kan logge ind med din emailadresse og den 
adgangskode du skrev ind. Så åbner din side – den hedder Mine ordrer.  
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https://radonkund.eurofins.se/da-dk/mypages/signin
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På siden Mine ordrer vist herunder skal du klikke på Registrer dosimetre 
(dosimetre er det tekniske navn for måledåserne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så kommer denne rude. Her skriver 
du numrene på dine måledåser ind.  

Udfyld øverste felt hvis du har 
bestilt 1 måledåse, og så ellers 
nedad, alt efter hvor mange du har 
bestilt.  

Nummeret står bag på målerdåsen 
(som her kaldes detektorer, men 
det er bare en tredje ord for det 
samme  ) . 

Hvis du skriver forkert nummer ind, 
kan du risikere at få besked om en 
indtastningsfejl.  

Det er vigtigt at alle numre er skrevet rigtigt ind. Ellers kan Eurofins ikke identificere dem 
ved modtagelsen i systemet, når du efter endt måleperiode sender dåserne til analyse i 
laboratoriet – og målingen må starte forfra med nye målerdåser. 
 
Når alle målernumre er skrevet ind, klikker du på gem-knappen nederst til højre.  
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Bemærk: Når du først har oprettet dig, kan du uden problemer logge ud og senere 
logge ind for at gå videre. Systemet starter automatisk der hvor du slap sidst. 
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Du er nu tilbage på Mine ordrer-siden. Nu har du fået et ordrenummer og et 
protokolnummer, det står i den blå bjælke. Klik på det runde symbol til venstre. 
 

 

Så kommer et nyt vindue. Her skal du udfylde med dit navn – både som måleansvarlig og 
under navn – og derefter efter adresseoplysningerne neden under – husk også at vælge 
land. 

I højre spalte kan du springe matrikelnummer over, men du skal udfylde antal etager med 
beboelse og vælge din boligtype i den rullemenu du får, når du klikker på Matrikeltype. 

 
Når du har udfyldt det, klikker du på Næste-knappen forneden til højre. 
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Nu kommer der et vindue frem med dine målernumre (herunder er det nogle 
testnumre, der er vist).  

Du skal skrive ved den enkelte måler hvor den er anbragt. Det vigtigt at du ikke 
bytter rundt på dem, for ellers kan du ikke stole på resultatet når du engang får rapporten. 

 
Ved Rumtype vælger du på den rullemenu der kommer frem, når du klikker på den lille pil i 
feltet og vælger.  

Ved Etage skal du også vælge – og bemærk at 0 er kælder, 1 er stueetage og 2 er 1. sal. 

Under rumnavn udfylder du med det, der passer bedst, f.eks. navnet på den der sover der, 
hvis der er flere soveværelser. 

Hvis du er klar til at sætte målerdåser op, så udfyld startdato med den dato hvor du sætter 
måledåserne op.  

 
Så klikker du igen på Næste. 
 
 
 

5 

Hvis du ikke er klar til at placere dåserne, så log ud og log ind igen når du er klar. 

Måledåserne skal være omtrent i hovedhøjde. F.eks. ovenpå en hylde eller et skab, tæt 
på forkanten. Aldrig ind i bag i reolrum eller andet, hvor rumluften ikke kan cirkulere ved 
måledåsen.  

Undgå ydervægge, sæt dem ikke op i nærheden af døre, vinduer eller elektriske 
apparater. Hæng bare op på et søm eller i en snor, hvis det passer bedst hos dig.  
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Nu får du et vindue med symbolerne igen – og når du klikker på cirklen med en 
trekant i, starter du måleperioden. 
 

 
 
 
 
Så får du et nyt vindue, hvor teksten til højre i den blå bjælke har ændret sig. Nu står der 
The measurement has commenced on og så den dato du har skrevet som startdato: 
 
 
 
Så du logger bare ud – og vender tilbage efter to måneder. Hellere et par dage for meget 
end et par dage for lidt – der skal være mindst 60 dage mellem start og slut. 
 
Når de to måneder er gået, logger du ind igen. Hvis du får linjen med symbolerne, så klik på 
på trekanten igen: 
 
 
 
Det bringer dig tilbage på siden med målernumre, rum og startdato. Klik på den tredje 
cirkel, så får du et vindue med plads til at skrive slutdatoer ind. 

 
Nu kan du udfylde du slutdatoen for hver måler og klikke på Næste. 
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Order 12345 – Protokol 123456                                       The measuerement has commenced on (dag og måned)  
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Derefter skal du sende målerdåserne til Eurofins-laboratoriet i den returkonvolut, som du 
fik sammen med målerne. Der er også en lukkeclips og en portolabel med portoen betalt. 

Hvis du ikke kan finde det returmateriale du fik sammen med målerdåserne, må du sende 
målerdåserne i en solid konvolut adresseret til: 

Eurofins Radon Testing Sweden AB 
SE- 978 00 Luleå 
SWEDEN 

 
I så fald må du selv betale portoen. Sørg for at du sætter den rigtige porto på, så 
forsendelsen ikke kommer retur til dig. 

Du får en e-mail, når analyserapporten er færdig. Det går der nogle uger med, så hav 
tålmodighed.  

Hvis du logger ind og klikker på cirklen ude til højre med V-tegnet kan du se status for dine 
målinger, og der han du også finde rapporten når analysen er færdig.  

Er du i tvivl om tolkningen af resultaterne, så se vores hjemmeside 
https://radontryghed.dk/hvad-gor-du-hvis-der-er-for-meget-radon/ eller mail til os på 
besked@radontryghed.dk. 

Husk at det er en god ide at gentage målingen med 3-5 års mellemrum, da forholdene kan 
ændre sig. Så har du gjort hvad du kan for at du og dine nærmeste ikke udsættes for farlig 
radonpåvirkning i dit hjem.  

 
Venlig hilsen 
RadonTryghed ApS 
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