Det här fixar du! Enkla eljobb
En blond tjej med långt hår ska gå hemifrån sin lägenhet. När hon tar i dörrhandtaget i
lägenheten så bryts helt plötsligt strömmen. Hon säger: Ibland slutar elen att fungera i din
lägenhet. Leta då upp ett säkrings- eller proppskåp. De brukar finnas i hallen, i garderober –
oftast på ett högt ställe. I min lägenhet sitter det i hallen. Hon tar en pall och ställer sig på
den och öppnar skåpet till säkringarna. Hon säger: Du kan antingen ha ett nyare
säkringsskåp med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Eller ett äldre proppskåp. Hon har
ett säkringsskåp med automatsäkringar och jordfelsbrytare. När nåt trasigt är inkopplat, bryts
strömmen. Hon säger: Gör en felsökning! Kolla om jordfelsbrytaren är utlöst eller vilken av
säkringarna som är nere, alltså att brytaren har fällts ner. Om du känner att den lilla spaken
på dosan är nere så kan du prova att trycka upp den igen. Det finns oftast en lapp med siffror
i anslutning till skåpet där varje siffra motsvarar ett rum eller en del av lägenheten. Sedan får
man försöka lista ut vad som har orsakat strömavbrottet och om något är trasigt i lägenheten.
Tjejen går in och letar efter vad som kan ha utlöst strömavbrottet i hennes lägenhet. Hon
ställer retoriska frågor som: Har du flera maskiner på som går på samma säkring? Har du
nyligen kopplat in något, typ en mobilladdare? Eller kan brödrosten, vatten- eller
kaffekokaren ha gått sönder? Hon säger: Det kan hända plötsligt, även om den var igång
igår. Gå sen och flärpa upp säkringen motsvarande rätt rum. Då ska det funka. Om det är fel
på kylskåpet eller spisen, kan du inte fixa problemet själv. Då får du kontakta din husvärd
eller den som sköter fastigheten du bor i. Har du en äldre variant med porslinssäkringar,
proppar som det kallas, bryter den strömmen på samma sätt. Då måste du hitta proppen
som brutit strömmen. Oftast så har den lilla färgade brickan på proppen lossnat för att
indikera vilken säkring som behöver bytas. Byt ut den genom att ta ut proppen och stoppa i
en ny i hållaren. Sätt sedan tillbaka den i proppskåpet och gör om samma felsökning. Nya
proppar köper du i mataffärer, lampaffärer eller på stormarknader. De finns i olika färgade
förpackningar. Färgen indikerar vilken styrka de har. Köp samma färg på säkringen som
bottenplattan i proppskåpet, där säkringen ska skruvas i. Det här behöver du för att fixa elen:
En stol eller pall, eventuellt en ficklampa eller ficklampan i mobilen. Du kan även behöva en
ny säkring. Så, då vet du hur man gör!

