
Skötselrutiner
Tips för succé 

Enkla steg, dag för dag! 
• På morgonen: Tömm komposten ner till axeln på näringsjorden. 

OBS! Det måste allt finns kvar kompostmassa till  och med axeln.

• Rengör längs med kanterna ner i kammaren med skrapan.

• Borsta av filter på insidan, 3 stycken (ett på vardera sida samt 
ett på bakre sidan som går att ta loss).

• Torka av maskinen vid behov samt fyll på med 0.5-1 liter vatten.

Nu är komposten redo för en ny vecka och kan fyllas på  med upp till 
5 kg organiskt avfall per dag ! (Max 25 kg per vecka.)

Fyll på ca 1 liter vatten innan hemgång. Rengör maskinen utanpå och 
längs kanterna i kammaren med skrapan.

Om detta är sista arbetsdagen i veckan, fyll på ca 2 liter vatten innan 
hemgång. Lägg skylten ”Jag vilar” på locket. 

Eventuell vilodag eller sista dagen på veckan med påfyllning. Vid 
sistnämnda, se fredagens rutin. 

Vilodag! Ingen påfyllning av avfall eller vatten. Mikroberna ska bryta 
ned avfallet ordentligt och jorden bli riktigt torr.

Om det börjar lukta – se till att slangen sitter fast ordentligt i maskinen samt 
i kolfiltret.

Om maskinen knorrar - se om kompostmassan är för torr och fyll ev. på 
med vatten. Under veckan ska massan var mörk, nästintill svart. 

Förvara näringsjorden i en återförslutningsbar påse, back eller annat kärl. 
OBS! Låt näringsjorden svalna innan påsen eller kärlet försluts. Annars är 
risken stor att massan möglar av kondens och fukt. 

För optimal och fungerade kompostering krävs det luft och kontrollerad 
värme (som maskinen sköter själv) samt att massan är fuktig för att 
mikroorganismerna ska må bra, genom att vattna vid behov!

Måndag
dag 1: 

Onsdag
dag 3: 

Fredag
dag 5: 

Lördag
dag 6:

Söndag
dag 7:

Checklista: 

Vid frågor, kontakta er superanvändare internt eller hör av dig till oss!

Ring oss på: 08-128 28 535 eller maila: info@smartbins.se
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