Plastimo Pacific 2000 Gaskooktoestel.
Herman Dekker-Fisher 34 “JUIST”
Probleem
Dit kooktoestel heb ik op meerdere Fishers gezien en heeft een vingerbrandprobleem. De
ovendeur heeft géén slot maar een simpele metaaldraadvergrendeling. Omdat de oven in de
Fisher 34 Mark I (1979) krap is ingebouwd tussen twee naar voren doorlopende wanden, is
de ovendeurvergrendeling lastig te bedienen.
Als de oven gebrand heeft, kun je aan de metalen ovendeurrand je vingers branden.
Door een simpele aanpassing blijven je vingers voldoende ver van de deur af.
Oplossing
Haal de RVS ovendeurvergrendeling van de ovenwanden af, het zit maar een paar mm in
een gaatje in de zijwand van de oven. Een beetje buigen en hij is er af.
Neem een 100mm lang RVS draadje van 2mm rond.
Bevestig de draad volgens de foto aan een korte zijde van de ovendeurvergrendeling, het
beste is d.m.v. hardsolderen. Zachtsolderen laat te snel los en als je het CO2 last zal de
dunne draad spoedig breken.
Nu moet je kiezen aan welke zijde je de ovendeurvergrendeling wilt bedienen, bij ons is dit
rechts, dan zit de hendel het minste in de weg. Daarna moet het vrije einde van de
gesoldeerde draad gebogen worden zodat bij gesloten deur vergrendeld, en gesloten deur
niet vergrendeld, het knopje makkelijk te bereiken is zonder de vingers te branden. Zie foto’s.
Het houten knopje is van een olijfprikker (gekocht bij “Dille en Kamille” voor € 0,75); het
knopje is al gelakt en kan zo van de olijfprikker afgetrokken worden.
Met snelle epoxylijm op het uiteinde van het draadje lijmen en klaar is het karwei.
In de nieuwere Pacific 3000 kooktoestel nog steeds zo’n draadjes deurvergrendeling. Deze
is op dezelfde manier aan te passen. Latere types zijn al verbeterd.
Bekijk hoe ik dit heb gefikst. Hieronder alvast de oplossing.
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