
 
 

VOORKOM STORINGEN AAN UW 
SPULLEN EN APPARATUUR 
Algemeen: 

GA NOOIT “SLEUTELEN” AAN DEFECTE APPARATUUR 
WANNEER JE NIET UITERST ZEKER BENT WAT JE DOET. 
Ga dan liever naar een vakman of vraag advies aan de 
reparateurs van het Repair Café Overveen. 
 

Batterijen. Let op: Vervang batterijen regelmatig. Wacht niet tot 
de inhoud eruit loopt!! 
 

Blenders en staafmixers 
(‘minipiemers’). 

Hebben een beetje liefde nodig. Laat ze nu en dan 
eens even draaien met/in een beetje zonnebloem- of 
olijfolie. 
 

Broodroosters en tosti-apparaten Probeer nooit met bestek vastzittende stukjes brood 
of kaas e.d. los te maken. De gloeidraden zijn 
kwetsbaar en, eenmaal stuk, niet meer te repareren. 
Laat zitten, het verbrandt vanzelf en valt dan in de 
kruimellade. 
 

Douchekop doet ’t niet (goed) Let erop of de doucheslang niet defect is. Zitten de 
sproeigaatjes dicht dan doet een ontkalker vaak 
wonderen. Laat de douchekop eens in een bakje 
ontkalker ( of azijn) overnachten! 
 

Elektra snoeren Snoeren altijd “losjes” oprollen. NOOIT te strak, dat 
bevordert draadbreuk. Begin met oprollen altijd dicht 
bij het apparaat zelf. 
 

Fietsen. Een beetje olie op de ketting doet wonderen, ook met 
het lawaai dat een droge ketting maakt. 
 

Föhn  Let erop dat deze niet vol haren zit. Schoonmaken! 
Mocht er al haar in zitten en U weet niet hoe het 
apparaat in elkaar zit/uit elkaar kan, kom dan langs bij 
het Repair Café. 
 

Halogeenlampen vervangen. Bij het vervangen van defecte halogeenlampen de 
nieuwe NOOIT met de vingers aanraken. Huidzuur 
verbrandt aan de buitenkant en verkort de 
levensduur. Gebruik bv een tissue of handschoen bij 
het vervangen. 
 

Koffiezetapparaat met cupjes Regelmatig komen we defecte koffiezetapparaten 
tegen die gebruikt worden met andere (goedkopere) 
cupjes dan waarvoor het apparaat is ontworpen. 
 
 
 



 
 

Laptop computers. Hebben veelal een ventilator die vanaf de onderkant 
koelt. Dus nooit op en deken of kussen gebruiken, 
maar op een harde ondergrond, zodat de koellucht er 
onderlangs kan. 
 

Naaimachine. Vaak minder gebruikt daardoor gaan bewegende 
delen vastzitten. Advies: Naaimachineolie gebruiken 
en regelmatig even laten draaien en na uitnemen van 
het onderspoeltje, even de stofzuiger erop! 
 

Papierversnipperaar Zorg voor regelmatige smering van de messen in dit 
apparaat. Wanneer er eenmaal papierresten in het 
mechanisme komen is het vaak te laat en lopen de 
messen vast met een doorgebrande aandrijving tot 
gevolg. 

Scheerapparaat We komen scheerapparaten tegen die vol met 
baardharen zitten. Niet alleen vies maar ook reden 
dat het apparaat het niet meer doet! 
 

Stekker uit een wandcontactdoos 
verwijderen. 

Trek NOOIT aan het snoer, altijd aan de stekker. Trekt 
u aan het snoer dan is er grote kans dat de 
aansluitdraden uit de stekker losschieten met gevaar 
van kortsluiting!! 
 

Stofzuiger doet het niet (meer). Zorg tijdig voor vervangen van de stofzak en/of van de 
(hepa) filters en houdt de stofzuiger ook van binnen 
schoon . 
 

Tuingereedschap, heggenschaar. Let op dat deze apparaten regelmatig wat olie op de 
bewegende delen krijgen. 
 

 


