Elsikkerhets Quiz
1. Hvem har ansvaret for at elanlegg og utstyr
hjemme er i orden?

□ Nettselskapet.
□ Den som eier og bruker boligen.
□ Elektrikeren.

4. Hvem har lov til å "fikse" på elanlegget?

□ Registrerte installasjonsvirksomheter
(elektrikere).

□ Hvem som helst.
□ Den som eier elanlegget.

2. Hvilket elektrisk apparat er årsaken til flest
boligbranner?

3. Hva er viktig å passe på for å unngå at en brann
starter i en panelovn?

5. Når bør du bruke vaskemaskin, tørketrommel,
oppvaskmaskin etc.

gardiner, papirer etc.
6. Hva er viktig å passe på når du skal skifte
lyspære i lamper?

□ Støvsugeren.
□ Lamper.
□ Komfyr og kokeplater.

□ Når jeg drar på jobb.
□ Når noen er til stede og kan passe på.
□ Om natten.

□ At den ikke henger skjevt på veggen.
□ At den ikke brukes om natten.
□ At den ikke blir tildekket av klær,

□ At lyspæren gir best mulig lys.
□ At det er riktig styrke (watt) på pærene.
□ Prisen på lyspærene.

7. Omtrent hvor mange boligbranner har elektrisk
årsak?

8. Hva bør du gjøre med kaffetrakter og vannkoker
når de ikke brukes?

9. Hva er viktig å passe på når du lader mobilen?

10. Hvorfor bør du ha mange stikkontakter i
boligen?

11. Hvordan kan du beskytte elektrisk utstyr mot
lynnedslag?

12. Hva brukes primært for å beskytte personer mot
elektrisk støt?

□ 10%
□ 50%
□ 80%
□
□
□

For at elektrikeren skal tjene mye penger.
For å ha nok stikkontakter til alle
elektroniske «dupeditter».
For å unngå skjøteledninger.

□ Trekke ut støpselet.
□ Skru av bryteren.
□ Ingenting.

□ Ved å bruke overspenningsvern.
□ Ved å ikke surfe på nettet når det lyner og
tordner.

□ Ved å bruke overbelastningsvern.

□ At den ligger på et brannsikkert underlag.
□ At den ligger på sengen.
□ At den er slått på.
□
□
□

Overspenningsvern.
Jordfeilvern.
Sikring.
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