UDSKIFTNING AF STIKKONTAKT
Det er faktisk muligt og lovligt selv at udskifte de gamle stikkontakter i ens hjem, hvis der i forvejen sidder en
dåse såsom en indmuringsdåse, PL-dåse, forfradåse eller en underlags-dåse. Gør det selv udskiftning af
stikkontakt. Vi viser dig hvordan du hurtigt selv kan skifte til nye stikkontakter og derved spare rigtig mange
penge hvis du ellers skulle have en elektriker til det.

Udskiftning af stikkontakt – Værktøj du skal bruge
Du skal bruge følgende værktøj når du skrifter din gamle stikkontakt ud med en ny:

•Flad skruetrækker
•Stjerneskruetrækker
•Tangenter til stikkontakt
•Ramme til stikkontakt
Sådan udskifter du din stikkontakt
Først skal du afbryde strømen i dit sikringsskab / HPFI relæ / HFI relæ.
Herefter løsner du begge tangenter med en flad skruetrækker. Sæt skruetrækkeren ind i den ene side, og så kan
du vriste tangenten ud, så den mister sit greb med kontakten og ryger af.
Nu kan du se to stjerneskruer, der skal skrues ud. Det er dem som holder stikkontakten på plads og i
indmuringsdåsen / forfradåsen. Vær opmærksom på ikke at skrue dem helt ud, da de to messinggribere på den
anden side så vil give slip, og dem skal du bruge igen, når den nye ramme skal på.
Når ledningerne skal ud skal du enten trykke udløserknappen ind, eller på ældre stikkontakter skrue skruerne
ud som holder ledningerne.
Herefter kan du fjerne rammen fra kontakten ved at presse en skruetrækker ind langs siden samtidig med at
rammen presses bagover. Nu kan du dreje rammen rundt og vippe den helt af kontakten.
Nu skal du have den nye ramme på. Den vipper du ind og klikker på plads på kontakten. Sæt rammen på plads,
hvor den skal sidde på væggen, og så kan du igen skrue de to skruer i med din stjerneskruetrækker. Du skal
skrue dem i, indtil du møder modstand, og du skal være opmærksom på ikke at tvinge dem for hårdt i, for så vil
skruen ødelægge plastickontakten. Når de har kontakt, kan du lige mærke på kontakten, om den sidder fast
nok på væggen.
Til sidst er der bare tilbage at klikke de to nye tangenter fast på kontakten.
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GIC8qN7DICA

