FAQ Smart Bins KOMPOSTMASKIN
Vanliga frågor och svar

Zero Waste

1.
Vad går att lägga i komposten?
Maskinen klarar av det mesta och allt som är komposterbart, i lagom mängd!
•

Långa fibrer, större ben och kärnor såsom ett helt bananskal, ett oxben eller
avokadokärnor kommer inte brytas ner och kommer upp med den färdiga massan. Dela/
klipp isär större bitar så att de inte fastnar i omröraren, och tänk på att ben och dylikt kan
ta mer än ett par dygn att kompostera.

•

Kaffesump går utmärkt, se bara till att det inte blir mer än 50% av det organiska avfallet.

•

Komposterbara muggar, tallrikar och wellådor i miljövänligt papp rivs i mindre delar och
håll det till en mindre mängd.

2.
Hur mycket matavfall ryms?
Kompostmaskinen har en kapacitet på upp till 5 kg organiskt avfall per dygn och maximalt 20-25 kg
per vecka. I behållaren finns även en röd markering, "Maximum", där det svarta plastinnerhöljet tar
vid. Att inte fylla riktigt ända upp till kanten är en bra måttstock!
3.
Hur vet vi att kompostmassan "mår" bra?
Massan ska vara mörk och svart under veckans gång samt lätt fuktig, ska "nästan" gå att krama
massan till en boll. Om den är brun och ljus i färgen, är den för torr och ska endast vara så strax
innan tömningstillfället.
4.
Hur töms maskinen?
Använd den medföljande spaden och töm innehållet i kompostmaskinen i en hink eller back med
lock. Det är viktigt att kompostmassan i maskinen precis täcker axeln efter tömning.
OBS! Låt näringsjorden svalna innan påsen eller kärlet försluts. Annars är risken stor att massan
möglar av kondens och fukt. Kompletta instruktioner för hur tömningen sköts, finns i pdf
"Skötselrutiner".
5.
Vad gör vi med den färdiga kompostmassan?
Den färdigkomposterade näringsjorden förpackas med fördel i Smart Bins mindre
kraftpapperspåsar och delas med till personal, kunder och vänner. Och självklart till verksamhetens
egna växter och eller odlingar. En liten tesked av näringsjorden tillsammans med en kanna vatten
skapar en riktigt bra växtnäring!

6.
Hur rengörs maskinen och hur ofta?
Rengör längs med kanterna med skrapan ner i kammaren. Borsta av filtret på insidan (3 st) och
torka av in- och utvändigt vid behov. Maskinen ska rengöras minst en gång i veckan, helst i
samband med veckotömningen. Se vidare "Skötselrutiner".
7.
Varför blinkar lampan och maskinen tjuter?
Det kan finnas två orsaker till varför maskinen ger ifrån sig en signal och ev. ljud.
•
•

Maskinen är full och behöver tömmas
Massan är förr torr och det behövs tillsättas vatten (ca 1 -1,5 liter).

8.
Maskinen bryter inte ner matavfallet!
Kompostmassan är troligen i obalans och kan bero på att den exempelvis har blivit överbelastad
eller fått för lite vatten. Avvakta en eller ett par dygn med att lägga i mer matavfall för att massan
med mikroberna ska återhämta sig.
•

Om massan är torr och ljusbrun, behöver mikroberna vätska.

•

Om massan är för blöt, riv ner hushållspapper, en äggkartong i mindre bitar, lägg i bröd
eller motsvarande som suger upp vätskan. Avvakta ett par dygn.

•

Om massan är oljig/ klibbig, kompensera med fibrer eller kartong.
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9. Det börjar lukta illa!
Se efter att maskinens tre filter på behållarens insida är rena, för att luft och fukt fritt kan
strömma ut från behållaren och genom utblåset på baksidan. Om det tillhörande kolfiltret
används, se till att slangen sluter tätt och att den sitter ordentligt fast, både i maskinen liksom i
kolfilterhållaren. Se också till att slangen är rak och inte är krökt. En böjd slang kan generera
kondens och därmed kommer inte eventuellt fukt och lukt ut från maskinen. Se vidare i
"introduktion och instruktion..." för mer info och bilder.
10. Hur länge håller den färdiga näringsjorden?
Ingen precis vetskap om det! Uppskattningsvis ca 1 år innan näringen blir sämre.
11. Går det att lägga ner trädgårdsavfall?
Det går utmärkt att lägga ner lite växtblad, löv och ogräs. Klipp isär bladen om de är längre än ca
5 cm. Se till att det inte är sten och grus med.
12. Finns det maskar i komposten?
Nej, det finns inga maskar. Det är mikroorganismerna som gör jobbet. Under
komposteringsprocessen går också temperaturen upp till 55-80 grader för att ta död på
oönskade bakterier.
13. 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.
14. Var får vi tag på Smart Bins kraftpapperspåsar och etiketter?
Kontakta oss via info@smartbins.se , via chatten på vår hemsida www.smartbins.se eller ring oss
på 08-128 28 535.
15. 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 åtgärda. Kontakta oss!
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