FAQ KOMPOSTMASKIN
Vanliga frågor och svar

Zero Waste Office

1.
Hur töms maskinen?
Använd den medföljande spaden och töm innehållet i kompostmaskinen i en påse eller hink. Det
är viktigt att jorden i maskinen är i jämnhöjd med axeln efter tömning.
Kompletta instruktioner för hur tömningen sköts finns i manualen.
2. Varför blinkar och tjuter lampan?
Det kan finnas två orsaker till varför maskinen ger ifrån sig en signal.
•
Maskinen är full och behöver tömmas
•
Massan är förr torr och det behövs tillsättas vatten (ca 2 liter).
3. Hur rengörs maskinen och hur ofta?
På morgonen tömmer ni maskinen ner till axeln. Rengör längs med kanterna med skrapan ner
i kammaren samt i hela maskinen. Borsta av filtret på insidan. Maskinen ska rengöras minst en
gång i veckan, helst i samband med veckotömningen. Se veckoschemat.
4. Vad går att slänga i kompostmaskinen?
Maskinen klarar av det mesta, förutom oxben och hårda kärnor (t.ex. avokadokärnor). Dela upp
större bitar så att de inte fastnar i omröraren och tänk på att ben och dylikt kan ta mer än ett
dygn att kompostera!
5. Vad gör vi med den färdiga kompostjorden?
Den färdigkomposterade jorden förpackas med fördel i Smart Bins mindre kraftpapperspåsar
och delas med till personal, kunder och vänner. Att använda det själv till verksamhetens växter
eller odlingar är också ett bra alternativ. En liten tesked av näringsjorden tillsammans med en
kanna vatten skapar en riktigt bra växtnäring!
6. Klarar maskinen av kaffesump?
Ja, maskinen klarar av att hantera kaffesump. Maskinen klarar av allt som är komposterbart,
såsom muggar, tallrikar och wellådor i miljövänligt papp. Se bara till att riva sönder dem och håll
det till ett fåtal åt gången (maskinen är för liten för att ta stora bitar).
7.
Det börjar lukta illa!
Med största sannolikhet är det slangen som inte sluter tätt. Se till att den sitter ordentligt fast,
både i maskinen liksom i kolfilterhållaren.
8. Kompostjorden är för blöt!
Om den är för blött kan ni t. ex. riva ner äggkartonger eller motsvarande.
9. Går det att lägga ner trädgårdsavfall?
Ja, men inte sten och grus. Däremot går det utmärkt att lägga ner lite växtblad, löv och ogräs.
Klipp bara bladen om de är längre än ca 5 cm.
10. Finns det maskar i komposten?
Nej, det finns inga maskar. Det är mikroorganismerna som gör jobbet. Under
komposteringsprocessen går också temperaturen upp till 60-80 grader för att ta död på
oönskade bakterier.
11. Är mikroorganismerna farliga?
Nej, dom är inte farliga. Mikroorganismer finns överallt och det som skiljer dessa från de som hittas i en traditionell kompost är att dom är effektivare och har andra krav på sin omgivning för att
fungera. Maskinen ser till att skapa rätt förutsättningar.
12. Vad gör vi om något går sönder?
Den enda rörliga delen i maskinen är omröraren som drivs av en motor. Om motståndet blir för
högt så stannar motorn automatiskt och en ikon blinkar på maskinen. Om det ändå skulle hända
något med motorn eller något annat så finns det möjlighet att reparera maskinen.
Kontakta oss!
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