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Palavatko sulakkeet usein? 
        
Vaihdettavat ( tulppasulakkeet ) ja Automaattisulakkeet     Kyllä   Ei 
 
Tarkista, että sulakkeet ovat ehjät ja oikeankokoiset.............................................. 
Jos ne laukeavat usein on vika laiteessa/laitteistossa tai ylikuormaa........................... 
Kokeile sulakkeiden kestävyyttä irrottamalla laitteita pistorasioista.................... 
 
Sähkökeskus 
 
Tarkista, että keskukseen on vapaa pääsy................................................................ 
Tarkista, että keskus on sijoitettu jäähtymisen kannalta oikein............................. 
Tarkista, ettei keskus ole alttiina pölylle tai lialle sekä vedelle ja kosteudelle...... 
 
Tarkista, että osat on hyvin kiinnitetty.................................................................... 
Tarkista,että osat kuten kellot,merkkilamput jne. ovat ehjät................................ 
Tarkista, että keskus on ulkoisesti ehjä.................................................................... 
 
Pistorasiat ja virtakytkimet 
 
Tarkista, että pistorasiat ja kytkimet on hyvin kiinnitetty...................................... 
Tarkista, että ne ovat puhtaat....................................................................................... 
 
Pistorasioiden kosketinaukot ja pistotulppien kosketintapit 
 
Tarkista, ettei mustumia näy...................................................................................... 
 
Jatko- ja liitäntäjohdot 
 
Tarkista, että johdot ovat ehjät................................................................................. 
Tarkista, ettei johtoja ole kulkuväylillä..................................................................... 
Tarkista, ettei johtoja ole käytetty liian paljon.......................................................... 
 
Valaisimet ( hehkulamput),Valaisimet(loistelamput) ja Valaisimet (halogeenit) 
 
Tarkista, että valaisimet ovat ehjät............................................................................ 
Tarkista,että valaisimen tehomäärä on oikea tai ettei tehon määrä ylity.............. 
Tarkista, ettei palavaa materiaalia ole liian lähellä valaisinta................................ 
 
Liesi 
 
Tarkista, että liesi on siisti ja liitoskaapeli ehjä....................................................... 
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Sähkölämmitin                Kyllä            Ei  
 
Tarkista, että lämmittimen ympärillä on riittävästi ilmatilaa.................... 
Tarkista, ettei palavaa materiaalia ole liian lähellä lämmitintä................. 
 
Sähkökiuas 
 
Tarkista, että ohjausautomatiikka toimii oikein............................................ 
Tarkista, että kumikaapeli on ehjä................................................................. 
Tarkista, ettei kiukaan yllä ole pyykkinaruja tai palavaa materiaalia......... 
Tarkista, että etäisyydet lauteisiin ja seinään on ohjeiden mukaisia............ 
 
Pesukone 
 
Tarkista, että kone toimii moitteettomasti.................................................... 
Tarkista, että nukkasihti on puhdistettu säännöllisesti............................... 
 
Jääkaappi, pakastin 
 
Tarkista, että laite toimii moitteettomasti........................................................ 
Tarkista, että laitteen ylä- ja alapuolella on riittävä ilmankiertotila............ 
Tarkista, että lauhdutin on puhdistettu säännöllisesti................................... 
 
Televisio ja Muut sähkölaitteet 
 
Tarkista, että laitteen ympärillä on ilmatilaa.................................................. 
Tarkista, että laite on kunnossa.........................................................................  
Tarkista, että laitteet toimivat moitteettomasti................................................... 
Tarkista, että laitteet ovat puhtaita............................................................... 
 
Tarkista, että johdot ovat ehjiä...................................................................... 
 
Käyttö-ja huolto-ohjeet ja Sähköpiirustukset 
 
Tarkista, että ovat tallessa............................................................................. 
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