Probleem:
Keukenkraantje (alleen koud water) werkt alleen wanneer de badkamerkraan aan
staat. Je hoort het kraantje niet meer klikken en de pomp gaat niet lopen als je de
kraan open draait.
Oplossing:
Koudwaterkraantje vervangen.
Hoe doe je dit?
Benodigdheden: Nieuw koudwaterkraantje, kleine schroevendraaier, steeksleutel of
baco, assistent(e). Tip: klaar de klus op een niet al te warme dag.
Je haalt het keukenkastje leeg, inclusief handdoekrekje en bestekla.
In dit kastje bevindt zich (in de Eribelle 430TD) tegen de wand de kastafwerking
rondom het wiel. Hier leg je een kussen op waar je tijdens de reparatie je hoofd op
kunt laten rusten – is wel zo gemakkelijk!
Achterin het keukenkastje, aan de achterzijde van de wasbak, zie je de aansluiting van
het defecte kraantje. Terwijl je je assistent(e) vraagt de kraan aan de bovenzijde vast
te houden draai je met de steeksleutel/baco de (in ons geval witte) moer tot de kraan
loskomt. Let er op dat je de goede kant uit draait (bij twijfel even kijken naar het
nieuwe kraantje).

Je verwijdert de watertoevoerslang en haalt de 2 draadjes uit het kroonsteentje.
Vraag je assistent(e) het defecte kraantje en de aansluiting aan de bovenzijde uit het
gat te trekken.

Je verwijdert de (in dit geval ook weer witte) moer van het nieuw aan te sluiten
koudwaterkraantje en duikt hiermee het kastje weer in.
Je vraagt je assistent(e) de kraanaansluiting van het nieuwe kraantje door het gaatje
in de wasbak te steken.
Je draait de nieuwe (witte) moer aan, plaatst de 2 draadjes in het kroonsteentje en zet
ze vast met de schroevendraaier; de volgorde maakt niets uit.
Sluit vervolgens de watertoevoerslang aan op het kraantje.
Laat je assistent(e) het kraantje opendraaien om de kraan te testen (hoera, het
werkt!).
Als de klus geklaard is en je weer met veel pijn en moeite uit het kastje bent gekropen
ben je klaar voor een drankje – pfff!

De nieuwe kraan! Wij hebben gekozen voor een “originele” bruine kraan omdat wij
geïnformeerd zijn dat deze kwalitatief beter zijn (en dus langer meegaan) dan de
nieuwere modellen. Hieronder de defecte kraan (levensduur: slechts 2
kampeerseizoenen!) !

