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Inhoud
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Draai die isolasieklep na jou krane toe sodat die water nie jou badkamer 

bemors nie.

Plaas die prop in die wasbak. Dit is wat slim loodgieters doen, want die skroefies 

en deeltjies waaruit jou kraan bestaan is baie klein en kan maklik deur die prop 

se opening in die riool beland, waar net talentvolle rotte hulle nuttig sal vind.

Wat jy nodig het:

Hoe om ’n kraanwasser te 
vervang

Stap 1:

Stap 2:

1. Verstelbare skroefsleutel (shifting spanner)

2. Skroewedraaier (medium grootte) 
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Verwyder die deksel van die kraan (dikwels die deel wat ‘H’ vir warm of ‘C’ vir 

koud aandui).

Onder die deksel is daar ’n skroef. Skroef dit los (regsom is vas, linksom is los), 

verwyder die handvatseldeel en skroef die bedekking af. 

Verwyder die houer (cartridge). Dit kan nogal moeilk wees. Gebruik ’n 

verstelbare skroefsleutel en ’n bietjie krag. Haal die houer uit.

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:
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Skroef dit los en verwyder dit. 

Gaan na die naaste hardewarewinkel. Wys vir hulle die houer en vra ’n nuwe 

wasser wat daarop sal pas. Daar is BAIE verskillende soorte wassers en al jou 

krane sal verskillendes hê. Dit sal jou op die lang duur tyd, moeite en geld 

bespaar.

Skroef die wasser af of verwyder dit, sit die nuwe in en en sit jou kraan weer 

aanmekaar.

Draai alles goed met die hand vas en gee dan nog ’n kwartdraai.

  Wanneer jy jou kraan uitmekaar haal, is dit slim om al die dele in 

dieselfde volgorde te hou waarin hulle uitgehaal is, sodat jy hulle weer 

maklik kan terugsit.

Stap 6:

Stap 7: 

Stap 8:

Stap 9: 

Slim Wenk: 
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Hoe om ’n kragprop om te ruil

Om jou kragprop aan te sit, moet jy eers die skroewe in die middel wat dit 

bymekaar hou, met jou skroewedraaier losmaak. 

Verwyder die skroewe en sit dit op ’n veilige plek sodat jy dit nie sal verloor 

nie. Maak die kragprop oop en sit die deksel eenkant neer.

Jy sal sien dat jou prop 3 penne het: ’n lang pen aan die bokant en 2 kortes aan 

die onderkant van die prop. Elke pen het ’n skroef aan die kant wat ’n opening 

in die pen toemaak. Jy moet nou jou bedrading by hierdie openinge verbind. 

Wat jy nodig het:

Step 1:

Stap 2: 

Stap 3:

1. Kragprop

2.  Sterskroewedraaier

3.  Platkopskroewedraaier

4.  Draadstroper
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Gebruik nou die platkopskroewedraaier en draai die skroewe in die penne los. 

Moenie die skroewe heeltemal los draai nie, net genoeg dat jy maklik deur die 

openinge in die penne kan sien.

Soek die 2 plastiekvormpies in die middel aan die onderkant van die prop. 

Verwyder die vormpies. Dit sal dit vir jou makliker maak wanneer jy jou 

bedrading met die penne moet verbind.

Stap 4:

Stap 5:

Gebruik die draadstroper om 1cm van die plastiek van die 3 drade af te stroop 

om die koperkabel daarbinne bloot te lê. As jy nie ’n draadstroper het nie, kan 

jy net die plastiek knip. 

Stap 6: 
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Nog voordat jy eens daaraan dink om die drade aan die penne te verbind, is 

daar ’n paar belangrike dinge om te onthou. Wanneer jy na jou prop kyk, sal jy 

sien dat daar vir die 2 kort penne tekens op die prop (plug) is wat wys watter 

draad aan elke pen verbind moet word. As jy jou drade aan die verkeerde 

penne verbind en jy sit jou prop (plug) in die muurprop, kan dinge verskriklik 

verkeerd loop.

 

As jy gelukkig is kan dit net jou hoofkragtoevoer uitskakel, maar dit kan jou 

skok of selfs ’n brand veroorsaak, wat glad nie goed is nie. As jy kyk na die 3 

drade wat jy gaan verbind, is die algemene reël dat hulle 3 verskillende kleure 

het: blou, bruin en groen met ’n geel streep of net groen. Hierdie 3 kleure is 

baie belangrik wanneer jy die prop verbind. Op die prop sal jy die volgende 

tekens sien: by die lang pen is daar ’n E gedruk, aan die onderkant van die een 

kort pen is daar ’n N gedruk en by die ander een is daar ’n L gedruk. Hierdie 

letters staan vir: EARTH (AARDING), NEUTRAAL en LIVE (GELAAI).

 

Die groen en geel gestreepte draad word aan die lang pen bo in die middel 

van die prop verbind. Dit sal die prop aard en elektriese skokke voorkom. Sit 

die geel draad in die opening gemerk met ’n E en draai die skroef vas om die 

draad vas te maak en in die pen te hou.

Stap 7:

Stap 8:
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Die blou draad word met die linkerkantste pen wat neutraal is verbind. Dit laat 

die elektriese stroom deur die toestel en terug na die kragbron vloei, anders 

sal die elektriese stroom by die prop eindig en nie deur die toestel wat aan die 

prop verbind is, vloei nie. Plaas die blou draad in die opening gemerk met ’n N 

en draai dit vas soos die vorige een. 

Die bruin draad word met die regterkantste pen verbind. Dit is die gelaaide 

draad, die draad wat eintlik die elektrisiteit dra deur die toestel waaraan jou 

prop verbind is. Plaas die bruin draad in die opening van die pen gemerk met 

’n L en draai dit soos die vorige penne vas.

Stap 9:

Stap 10:

Nadat jy dit gedoen het, kan jy die 2 plastiekvormpies terugsit. Dit sal die 

drade stewig in hul plek hou en voorkom dat hulle per ongeluk by die penne 

uitgetrek word.

Stap 11:
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Nou kan jy die prop se deksel terugsit en die skroewe vasdraai om die prop 

toe te maak.

Wanneer dit gedoen is, kan jy voortgaan en dit in die muurprop plaas, 

aanskakel en jou toestel sal werk.

Die beste proppe is gewoonlk dié wat met ’n skroef vasgemaak word. Jy kry 

ook proppe wat vasknip, maar die knippe hou gewoonlk nie lank nie en is 

geneig om te breek as jy nie versigtig is wanneer jy die prop oop of toe maak 

nie. Hier is ’n voorbeeld van die beste soort prop om te gebruik.

Onthou altyd: groen is aarding, blou is neutraal en bruin is 
gelaai. 

Stap 12:

Stap 13:

Let wel:
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Hoe om ’n gloeilamp om te ruil

Maak seker dat jy die lig afgeskakel het. Dit sal verhoed dat jy geskok word.

Kyk na die gloeilamp wat nie werk nie. As jy nie ’n gloeilamp sien nie, installeer 

een met die korrekte wattverbruik vir die gloeilamp of lig.

As die gloeilamp wat vervang word nog werk, laat dit vir omtrent 30 sekondes 

of langer afkoel. As daar nie ’n gloeilamp is nie kan hierdie stap oorgeslaan 

word.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:
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Verwyder die uitgebrande gloeilamp en raak op die gepaste manier daarvan 

ontslae. As jy nie van ’n uitgebrande gloeilamp ontslae hoef te raak nie kan jy 

na die volgende stap gaan.

Sit die nuwe gloeilamp in. Moenie dit te styf vasdraai of te hard daarop  

druk nie.

Skakel die lig aan om seker te maak dat die gloeilamp werk. As dit nie werk 

nie, maak seker dat jy ’n nuwe gloeilamp ingesit het. (Verwys na die vorige 

stap.)

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:
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