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1. BETJENINGSFUNKSJONER
De(n) opprinnelige bruksanvisningen(e) med sikkerhetsbestemmelser kan ses hos Boels Verhuur B.V.

KOMPOSTKVERN
Forskriftsmessig bruk
Hageapparatet er bestemt for å lage kompost av fiberrikt og treaktig avfall fra kjøkken- og
hobbyhager. Oppsamlingsboksen er bestemt for å samle opp det kvernede materialet, og for
å holde og oppbevare matetrakten og skyveren. Oppsamlingsboksen må ikke brukes til andre
formål.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Avbildede komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på bildet av hageredskapet på
bildesiden.
1 Chassis
7 Skyver
2 Nettplugg
8 Påfyllingstrakt
3 Ventilasjonsåpning
9 Låseknapp
4 Grønn tast
10 Innstillingsknapp
5 Rød “stopp”-tast
11 Oppsamlingsboks
6 Gul tast
12 Serienummer

2. DRIFT

Idriftsetting (se bilde G)
Obs! Les denne bruksanvisningen nøye. Gjør deg fortrolig med betjeningselementene og riktig
bruk av hageredskapet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk på et sikkert sted. Sørg for å
få en praktisk demonstrasjon før første gangs bruk.
· Sørg for at påfyllingstrakten er tom før start.
· Vær ekstremt nøye med at det ikke finnes noen metalldeler, steiner, flasker, bokser eller
andre fremmedlegemer blant materialene som du skyver inn i hagereskapet.
· Hvis skjæremekanismen treffer på et fremmedlegeme, lager hageredskapet uvanlige lyder
eller begynner å vibrere, og du må slå av redskapet umiddelbart for å stoppe skjæreverket.
· Pass på at kvernet materiale ikke pakker seg i utkastsonen, dette hindrer uttransporteringen,
og kan medføre et tilbakeslag i påfyllingstrakten.
· Hvis hageredskapet er tilstoppet, må du slå det av og vente til skjæreverket stopper. Dra
støpselet ut av stikkontaken før du fjerner materialet, som skal kvernes, fra hageredskapet.
· Slå av hageredskapet og vent til skjæreverket stopper, og dra alltid ut nettpluggen når du
forlater arbeidsområdet.
· Ikke vipp hageredskapet når det er i drift.
Hvis oppsamlingboksen 11 og påfyllingstrakten 8 ikke er riktig posisjonert, starter
hageredskapet ikke, og det høres en signaltone (på AXT 23 TC/25 TC blinker i tillegg de 2 LED-ene
14).
Skyv inn materialet som skal kvernes. Materialet, som er skjøvet inn, dras inn automatisk av
skjærevalsen.
• Langt materiale, som skal kvernes og som stikker ut, kan slå runt som en pisk når det dras
inn. Hold derfor en tilstrekkelig sikkerhetsavstand!
– Du må bare skyve inn så mye materiale at påfyllingstrakten 8 ikke tilstoppes.
– Kvern vissent og fuktig hageavfall, som allerede er lagret i noen dager, vekselvis med
kvister. På denne måten behøver du ikke å bruke skærevalsen 16 i tillegg.
– Ikke kvern mykt avfall uten fast konsistens, som f.eks. kjøkkenavfall, men legg det direkte
inn i komposten.
• Ikke stikk hånden inn i påfyllingstrakten 8 under drift. Hageredskapet går i noen
sekunder etter at det er slått av.
• Hold ansikt og kropp unna påfyllingstrakten.
• Hold avstand til utkastsonen når du arbeider med hageredskapet.

• S ett hageredskapet alltid på et fast, vannrett underlag. Ikke vipp eller beveg
hageredskapet når det er i drift.
• Motoren går fortsatt en kort stund etter at det er slått av!
Fjern jord fra rotklomper. Fremmedlegemer som steiner, glass, metall, tekstiler eller plast må
ikke komme inn i påfyllingstrakten 8. Dette kan skade skjærevalsen 16. Påfyllingstrakten 8 må
være tom.
Slå på
Trykk på den grønne tasten 4.
Slå av
Trykk på den røde “stopp”-tasten 5.
Retur
Trykk og hold den gule tasten 6 for å snu dreieretningen.
Skjærevalsen 16 går i motsatt retning og frigir dermed blokkert materiale.
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Overlastvern
For høy belastning (f.eks. blokkering av skjærevalsen 16) gjør at hageredskapet stopper etter
noen sekunder. Trykk og hold den gule tasten 6 inne for å frigjøre det blokkerte skjæreverktøyet.
Er det ikke mulig å fjerne blokkeringen, må trykkplaten 15 fjernes fra skjæreverket.
Innstillingsknappen 10 må da dreies litt mot urviseren, til det “blokkerte” materialet er frigjort.
Trykkplaten 15 må etterpå justeres (se “etterjustere trykkplaten (se bilde H)”).

3. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

· Obs! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid må du slå hageverktøyet av og
trekke ut nettpluggen. Det samme gjelder hvis ledningen er skadet, har fått et
kutt eller er sammensurret.
· Bruk alltid vernehansker når du arbeider med hageredskapet eller har planer om å
gjennomføre service-/rengjøringsarbeider.
Etter arbeidet/lagringen
Kompostkvernen må ikke rengjøres med høytrykksspyler eller vannslange.
Hageredskapet rengjøres utvendig grundig med en myk børste og en fille. Ikke bruk vann
og heller ingen polerings- eller løsemidler. Fjern alle gressrester og avleiringer, spesielt fra
ventilasjonsåpningene 3.
Ta kontakt med utleiefirmaet i tilfelle problemer på (eller med) maskinen!
Produktet må leveres tilbake rent og uskadd.
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