
Ocean Paradise lejlighed 1

Velkommen til Gazipasa

Vejlement
Version 2015-04-16

Adresse:

Ocean Paradise Sitesi
Zakkum Sokak No: 18 D:1

Koru Mahalesi
07900 Gazipaşa 

Antalya

GPS koordinater:

36° 13.98 N
32° 18.13 E
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Når du ankommer

1. Hvis du har glemt eller ikke kan finde nøglen, så har administrationen én. Send en SMS til 
Kadir nedenfor:

Imdat! Anahtar, Ocean Paradise No 1, Lütfen
+90 538 235 1165

2. Lås dig ind. Den almindelige nøgle passer øverst, den flade nederst. Det kan være 
nødvendigt med tre omdrejninger på begge. Øverste skal skubbes indad i cylinderen (den 
fjedrer). Nederste sidst, og træk lidt i døren til aller sidst, når der åbnes. Det er en smæklås, 
så pas på ikke at lukke dig ude. Mens vi er der, bruger vi normalt kun den nederste.

3. Tænd for vand og elektricitet og aflæs målerne. Der er fire aktive
tællere på elmåleren, og der er tre takster:

● T1 er alm. dagtakst,  klokken 06-17

● T2 er aftentakst, +50%, klokken 17-22

● T3 er halv nattakst, klokken 22-06

● T er total = summen af de andre. Denne er den
vigtige.

Elmåleren sidder i skabet lige ved siden af døren. Alle
afbrydere skal vende OPAD. Det er normalt HFI-relæet
nederst til venstre, der er slukket:

Stophanen for vand er i skabet neden for fortrappen. Nederste hane er vores. Den skal 
åbnes NÆSTEN fuldt (hvis man drejer helt og hårdt op, bliver den utæt som alle 
stophaner).

Måleraflæsninger for både el og vand skrives ind i den notesblokken (Tyrkisk: Bloknot)
i reolen:

 

4. Tænd vandvarmeren inde på badeværelset. Afbryderen til
højre OP, og termostaten halvt op -  på ”klokken halv fem”:

.

5. Tænd for gasflasken i hjørneskabet til venstre for komfuret. ”Lodret = åben”:

6. Tilslut køleskabet, luk dørene, og tænd for det: Termostatstilling 2-3 stykker.                         
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.                                   

7. Tilslut nødlyset ved badeværelsesdøren til opladning:

● Sæt den i stikket

● Vip skydeafbryderen til ”1”

● Træk evt.  i snoren, så den røde ”charge”-lampe lyser.

Nu vil lampen automatisk tænde i tilfælde af strømafbrydelse. Det forekommer ofte, 
specielt om sommeren, hvor alle har aircon. på, mens de også laver mad.

8. Tilslut aircondition i stuen og værelserne: Sæt batterier i fjernbetjeningerne. 

9. Træk alle skodder op – forsigtigt, ikke smække, det er plastic.

10. Stil altanmøblerne ud.

11. Velkommen og god fornøjelse.  
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Når du rejser

1. Tøm, sluk og afrim køleskabet. Hiv stikket ud. Efterlades med dørene på
klem.

2. Tøm opvaskemaskinen og vaskemaskinen.

3. Hvis der er fugtigt vasketøj, så hæng det på tørrestativet.

4. Luk for gassen. “Vandret = lukket”:

5. Luk for vandvarmeren.

6. Afbryd aircondition i stuen og værelserne. Kontakt op i værelserne, ned i stuen. Løsn et 
batteri fra fjernbetjeningerne.  

7. Tøm skraldespanden.

8. Tag altanmøblerne ind.

9. Kontrollér, at alle fire terrassedøre er låst, og skodderne er trukket
ned. Det kan være nødvendigt at lirke lidt – specielt på den lille
altan. Hvis de driller, så åbn vinduet, stik armen ud, og hjælp den
foran døren ned, hvorefter du trækker den foran vinduet ned, og lukker det.

10. Aflæs vand og elektricitet, notér resultaterne i notesblokken og tag dem også med hjem. Luk
for hovedhane og hovedafbryder.

11. Nu tænder nødlyset! Hiv det fra stikkontakten, og sæt afbryderen på ”off”. Det er ikke 
nødvendigt at trække i snoren.

12. Lås fordøren, tre omdrejninger på hver lås.

13. Afleveér nøglen, hvor du fik/fandt den.

14. God hjemrejse.
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Når du er der

Nyttige navne og telefonnumre

De hjælpsomme

Ishak boede i Danmark i mange år. Sønnen er dansk gift og bor der. Alle i
byen kender ham. Han kan vejlede om alt muligt. Han har et hus i byen og et
andet – stort og hvidt - på bakken til højre lige efter floden. Han bor I det hvide
når det ikke er udlejet (til danskere). Han byder sikkert på kaffe eller te og en
sludder med fruen, Kathrine. Han er behjælpelig med al form for kontakt, men
lad være med at misbruge ham, han er utroligt flink. 

● Mobil +90 532 254 5392     

Konrad – af Tyrkerne kaldet “English Mustafa” er værten på de lokale
udlændinges stamværtshus ”The Green Oasis”. Han snakker sproget, og kan
være behjælpelig med tolkning/kontakt. Der er også Internetcafé. Husk at
købe af hans varer, hvis I bruger ham. Der kan også være servicecharge. Se
”drikkevand” neden for. Han laver byens bedste Sac Kavurma (Tyrkisk Fad,
som krydret wok).

● Mobil (men det er bedre, at komme der) +90 533 411 2813 
 

I forbindelse med lejligheden – i voksende afstand

● Caretaker / havemand. Han hedder Kadir og taler kun tyrkisk. Han
går også på det gule kompleks, Palmiye Koru, lige foran. 

● Telefon +90 538 235 1165
● Lokal administration varetages af Fatih Sarikaya. Kontoret er på

første sal af bygningen med de mange små butikker på hjørnet ved
havfruen. Fatih taler engelsk.

● fatih@ozdence.com 
● mobil +90 553 705 9269 
● kontor +90 242 572 4243 

Rengøring kan bestilles gennem Fatih.Det er Kadir og hans kone, der
gør det, og det koster 50 TL

● Vores ejendomsmægler hedder Adnan Menderes Özcolak og bor helt ovre i Marmaris på 
Ægæerkysten, men han har en lejlighed i et andet, nyere, projekt her. Adnan er vokset op i 
Australien. Han hurtigsnakker på engelsk.

● Mobil +90 533 590 4440
● Endelig er der Kurshat Özdence, som var bygherre på ejendommen. Han har lejligheden 

oven på. Kurshat bor her om sommeren, og taler en smule tysk.
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Udstyr, ting og sager

Aircondition/varme

Airconditionenhederne kan både bruges til at afkøle og opvarme
lejligheden. Det vælges med fjernbetjeningen. Knappen øverst til venstre
vælger funktion. Symboler:

• Snefnug køler

• Dråbe affugter

• Sol varmer

På billedet køler den. 

Drikkevand

Vandet fra hanen skulle være godt nok til at drikke, men det passer nok ikke godt til danske 
turistmaver. Man køber altså sit vand på dunke. Det koster meget lidt. Supermarkederne og 
tankstationerne har det på dunke med 3 til 5 liter.  

Affald

Containeren står foran nabobebyggelsen, ca. 50 m nede ad vejen.

Gas

Bestilles telefonisk på nummer +90 242 572 5316 med koden Arne-
Ishak. Hvis det mislykkes, så ring til Ishak.

Forretningen er ganske lille og ligger i øvrigt på bagsiden af den
bagerste af de to små bazarbygninger på hjørnet af havfruekrydset:
Lige ved smøgen mod den store parkerings/tivoliplads. Der står Shell
over facaden.  

Kælder/garage

Det er rummet lige under lejligheden. Bilen kan stå skyggefuldt dernede. Vores lagerrum er inderst 
mærket ”1” på døren. Der står en Weberagtig grill, en sort metalsolseng og et hvidt plastcbord, som 
kan bruges ved pølen. Hvis det ikke allerede er opstillet ved pølen, kan man som regel også finde 
parasoller og hvide plasticsolsenge i viceværtens rum foran.

Nødlyset

Nødlyset kan også bruges, hvis I for eksempel skal på huletur. Tag det ned, og sluk på afbryderen. 
Ledningen kan stoppes ind i hullet på bagsiden. Husk at hænge lampen op igen, når I er tilbage.

Støvsugeren

Det er en poseløs, så man skal ikke ud at lede efter den slags. Til gengæld hviner den ganske 
skrækkeligt. Der er noget meget fint rødligt støv i luften, som dækker ALT, også filtrene inden i 
støvsugeren.
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Almindelig tømning 

Forenden er gennemsigtig, så skidtet kan ses. Normalt skal man bare
tage forenden af, vippe bundklappen ned, og ryste den ude i buskene
ved fordøren (højre billede): 

Tømning af finfilteret

I alvorlige tilfælde (rigtig stærk
hvinen) skal man også fjerne og
rengøre finfilteret - 'patronen' i
venstre billede. 

Svømmepølen

Pølen er åben i perioden 1. april til 15. november.

Trådløst netværk

Der er trådløst internet. Det hedder: OCEAN PARADİSE
wireless code (april 2015): buyucu12KARAKULE5qq 

I gæsteværelset sidder der en ”repeater” på væggen. Den skal
være tændt for at der er ordentlig forbindelse også fra stuen.
Uden repeater skal man sidde ved vinduet i et af værelserne.

Ind imellem falder nettet helt ud, og så får man, som vist til
højre, enten et tyrkisk registreringsbillede, lidt a'la tilmelding til
YouSee eller computeren genkender ”Ocean Paradise”, men
”Ingen Internetforbindelse”. 

Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende:

• Find masten ved indkørselen til parkeringen

• Tryk 10-15 sek på kontakten

• Vent 1-2 minutter

• Nu virker det forhåbentlig igen

• Evt skal du også slukke/tænde repeateren inde på
gæsteværelset 

Kun hvis det ikke hjælper, skal du have fat i
administrationen (se Fatih ovf.), der så får det genstartet.
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Udflugter

Uheld med bil

Du skal ALTID blive på uheldsstedet og ringe til politiet for at få optaget rapport. Dette gælder 
også, selv om det blot er en bule fra parkeringspladsen, og der ikke er andre impliceret. Ellers 
gælder kaskoforsikringen ikke, og du risikerer en bøde for at være stukket af:

1. Bliv der. Bilen må om muligt over hovedet ikke flyttes fra uheldsstedet.

2. Fotografér

3. Tilkald færdselspolitiet – 155

4. Hvis de kun forstår tyrkisk, så få udlejer, Konrad eller Ishak til at ringe til dem for dig.

5. Vent på stedet, til politiet kommer.

6. Få optaget rapport.

7. Hvis det ikke allerede er gjort, så ring til udlejeren. De vil gerne have resten ordnet, 
inden du rejser hjem. De kommer formentlig gerne til Gazipasa, hvis du ikke lige kan 
komme til dem.
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