
Sự cố khác 

 

 

《Để ngăn chặn hiện tượng ngưng tụ》 

Ngưng tụ là những giọt nước hình thành trên những thứ như cửa sổ và tường. 

Hơi nước phát sinh trong nhà bếp và phòng tắm, có hiệu quả khi bật quạt thông gió. 

Nếu có thể cố gắng mở cửa các kho chứa đồ đề không khí ấm vào, hơn nữa, đặt một "miếng 

mành" hoặc thứ tương tự bên dưới các kho chứa đồ, và đặt các vật phẩm cách tường một 

vài cm sẽ có hiệu quả cải thiện lưu thông không khí. 

Lò sưởi gas kiểu mở phát sinh ra hơi nước (nghiêm cấm sử dụng lò sưởi bằng dầu) 

Mở cửa sổ trước khi ngủ 5-10 phút có tác dụng lưu thông không khí. 

Không trải trực tiếp chăn đệm xuống sàn, mà trải những thứ như đệm, thảm, thảm trải nhà 

vào giữa sàn. 

Mở sẵn những lỗ thông gió sẽ có tác dụng. 

Phơi quần áo trong nhà là nguyên nhân gây ngưng tụ và nấm mốc. 

 

《Khóa cửa nhà khó xoay》 

Nguyên nhân chủ yếu là do chìa khóa bị rơi gây ra vết xước, hoặc bị bẩn mà cứ thế sử dụng. 

Sử dụng phun dầu bôi trơn khô để bảo trì! 

Có nhầm lẫn cũng xin đừng dùng bình xịt dạng dầu! 

Dạng dầu dễ gây bám bụi càng làm cho khó xoay chìa khóa. 

Hãy sử dụng xịt dạng khô. 

 

《Ốc vít bị lỏng》 

Nhiều chỗ do sử dụng nhiều dẫn tới ốc vít bị lỏng. 

Những lúc như vậy đừng để nguyên như thế, hãy sử dụng tô vít vặn chặt lại. 

 

《Đăng ký tem dán đỗ xe》 

Nếu bạn muốn có tem dán đỗ xe của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng 

Musashi bằng e-mail hoặc sử dụng mẫu liên hệ chung. 

Hãy dán miếng tem dán đỗ xe chuyên dụng do công ty quản lý tòa nhà cấp phát khi sử dụng. 

Xe đạp không có tem dán sẽ được coi là xe đạp bỏ đi, sẽ bị vứt bỏ trong một thời gian nhất 

định sau khi bị dán giấy cảnh cáo, vì vậy hãy hợp tác. 

Hãy dán miếng tem dán đỗ xe chỉ định vào vị trí dễ nhìn thấy. 

※Chúng tôi sẽ không cấp tem dán đỗ xe đối với tòa nhà không có chỗ để xe, mong quý 

khách thông cảm. 



《Liên lạc khi đèn sử dụng chung không sáng》 

Khi bóng đèn sử dụng chung (cửa ra vào, hành lang, cầu thang, bãi đậu xe...) không sáng, 

vui lòng liên hệ tới trung tâm khách hàng Musashi bằng e-mail hoặc mẫu liên hệ chung. 

Hi vọng bạn có thể cho chúng tôi biết rõ ràng vị trí nơi bóng đèn không sáng. 

Ví dụ) (bóng đèn hành lang chung trước phòng 203 không sáng) … 

※Trong trường hợp bóng đèn đặc biệt, hoặc hỏng hóc do thiết bị chiếu sáng, có thể sẽ mất 

trên 1 tuần để sửa chữa, mong quý khách hiểu cho sự bất tiện này. 

 

《Phương pháp lấy chứng nhận nhà để xe》 

Về việc phát hành Chứng nhận nhà để xe (「giấy đồng ý sử dụng địa điểm bảo quản xe ô 

tô」) hãy liên hệ tới trung tâm khách hàng Musashi bằng e-mail hoặc mẫu liên hệ chung. 

※Ô tô không phù hợp với bãi đỗ xe sẽ không được cấp giấy chứng nhận nhà để xe, vì vậy 

hãy đảm bảo tự kiểm tra kích thước thực tế của không gian bãi đỗ xe khi mua xe mới. 


