SÅ HÄR GÖR DU:
1. Sätt på kallvattenkranen.
2. Starta kvarnen.
3. Mata ner matavfallet genom stänkskyddet, använd exempelvis
gärna en diskborste.
4. När du är klar och hör att det är tomt i malkammaren – stäng av kvarnen.
5. Spola vatten i ytterligare ca 15-20 sekunder.

VAD DU KAN MALA:

VAD DU INTE KAN MALA:

• Frukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar
(cirka 5 cm).

• Tepåsar med snören och metalnitar.

• Skaldjur.

• Majskolvar, kronärtskockor, mangokärnor.

• Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen.

• Råa fiskskinn, större ben, senor och svål.

• Avokadokärnor.

• Deg och stora mängder pasta.

• Kyckling och fiskben.

• Grenar, kvistar och jord.

• Kaffefilter.

Här fastnar oftast
främmande föremål.

• Musslor, ostron, ägg och hårda skalprodukter.

• Plast, metall och trä.

Insexnyckel
på sladden.

Insexnyckel vrids
underifrån.
Röd säkringsknapp.

Luftslang ska sitta
fast i knappen.

Om kvarnen inte fungerar beror det oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden, säkerställ att inget fastnat i malkammaren – om något fastnat peta då loss
det och kontrollera med insexnyckeln underifrån, att kvarnen kan rotera – detta
gäller om du har en ljusgrå kvarn (W5). Har du en svart kvarn (W6) använder du
instället losstagningsverktyget för att få loss det som har fastnat i malkammaren.
Sätt i strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut – starta
kvarnen. Om felet kvarstår kontakta kundtjänst hos din fastighetsägare eller
Matavfallssystem. www.matavfallssystem.se

VIKTIGT: Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna.
Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen UTAN att använda vatten.
Mer information och instruktionsfilmer hittar du på www.matavfallssystem.se
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