Hushållsmaskiner –
en effektiv hemhjälp

Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga
arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till
standardutrustningen i lägenheten, andra kan
du installera själv.
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skada – t ex en vattenskada – på grund av att en
maskin är felaktigt installerad kan du bli ersätt
ningsskyldig. Alla elinstallationer måste göras av
en behörig elektriker.

Kom alltid ihåg att alla installationer måste göras
på ett fackmannamässigt sätt. Om det uppstår en

Nedan följer ett antal punkter som du bör tänka
på när du installerar hushållsmaskiner i ditt hem.

Installation av tvättmaskin

– Avloppsslangen ska alltid föras upp över tvätt
maskinens vattennivå. Annars kan vattnet rinna
ur maskinen när den är igång.
– Tänk på att alltid stänga av vattnet till tvätt
maskinen när den inte används.

I nyare lägenheter är det ofta förberett i badrummet
för tvättmaskin när det gäller el, vatten och avlopp.
Saknas sådana anslutningar måste du kontakta ditt
bostadsföretag innan du installerar tvättmaskinen.
Elanslutningen måste vara fast eller ha jordfels
brytare. Elinstallationen måste utföras av behörig
elektriker.
Att tänka på:
– Maskinen ska alltid anslutas till kallvatten
ledningen.
– Avloppsvattnet får inte tömmas i badkar,
handfat eller toalett – det kan skada emaljen.

Installation av diskmaskin
I många lägenheter är det förberett för anslutning
av diskmaskin. Saknas sådana anslutningar ska du
kontakta bostadsföretaget innan installation sker.
Att tänka på:
– Se till att diskmaskinen står på ett vattentätt
underlag.
– Diskmaskinen måste alltid anslutas till ett
jordat eluttag.

Installation av torkskåp eller torktumlare
Kontakta alltid bostadsföretaget innan du
installerar torkskåp eller torktumlare, eftersom
installationen är beroende av vilket ventilations
system som finns i huset.

– Tänk på att avloppsslangen måste föras upp
i nivå med diskbänken innan den ansluts till
avloppet. Annars kan vattnet rinna ur maskinen
när den är igång.
– Stäng av vattenkranen till diskmaskinen när
maskinen inte är igång.
– Var uppmärksam på vattenläckage.
Är du osäker på hur du installerar din diskmaskin
kontakta bostadsföretaget, så kan du få hjälp.
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Hushållsmaskiner i badrum och kök

