BARNSÄKRA AVFALLSMÄSTARENS
INSTALLATIONS & SKÖTSELFÖRESKRIFTER
Instruktionshäfte
VIKTIGT! Läs alla instruktioner noggrant och förvara detta häfte väl, så att du kan använda det
som uppslagsbok i framtiden!
VARNING! Innan du installerar matavfallskvarnen måste du noga gå igenom
SÄKERHETSANVISNINGARNA AVSEENDE RISKER FÖR BRAND, ELEKTRISKA
STÖTAR OCH PERSONSKADOR!
Vår matavfallskvarn för livsmedelsavfall är en driftsäker apparat, som du utan problem kommer
att kunna använda i ditt hushåll under många år. Denna kvarn har konstruerats enbart för att
hålla ditt kök fritt från allt animalisk och organiskt livsmedelsavfall, som blir kvar när du lagat mat
eller rester efter måltiderna.
För den satsmatade modellen matar du ner matavfallet i kvarnen, öppnar rikligt med vatten och
sätter i den kombinerade skydds- och startproppen. Kvarnen kommer att finfördela matavfallet
så att det sköljer med vattnet ut i avloppet utan att ställa till några problem.
Innan du installerar och använder denna kvarn måste du läsa och följa alla anvisningarna i detta
häfte, för att du utan bekymmer ska kunna använda kvarnen.
Har du några frågor, är du självfallet välkommen att kontakta Uson Miljöteknik (adress och
telefonnummer längst ned på denna sida).
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Vid problem eller frågor kontakta:
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Tel. 08-640 59 00
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e-post: uson@usonmiljoteknik.se
www.usonmiljoteknik.se

1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten

2. Ta ut stickproppen innan du försöker rensa upp en igensättning av kvarnen eller avlägsna
något föremål ur den.
3. Använd skaftet på en lång träslev eller ett liknande föremål när du försöker lossa en ”propp” i
en matavfallskvarn. Använd inte knivare eller dylikt.
4. Använd någon form av tång med långa handtag när du försöker avlägsna föremål ur en
matavfallskvarn.

5. Tänk på följande för att minska riskerna för skador:
 Denna kvarn är inte avsedd för söndermalning av hårda material som glas och metall

FÖRBJUDET MATERIAL
BESTICK
PLAST
STORA BEN
FÄRSKT FISKSKINN
HÅRDA SKAL FRÅN SKALDJUR
ÄGGSKAL
GRÖNSAKER MED LÅNGA FIBER
Ex. Rabarber, ananas
TEXTIL ELLER FJÄDRAR
HÅRDA MATERIAL SOM TRÄ

2 KOMPONENTER OCH INSTALLATION AV
KVARNHÅLLAREN
(Läs anvisningarna fullständigt
innan du börjar!)
ANM: Var uppmärksam på
ordningsföljden för kvarnhållarens delar, eftersom de
monterats korrekt från fabrik. Se
även den infällda bilden nedan
hur dämparfästet monteras, så att
detta blir rättvänt.
A. Demontera hållarenheten från
matavfallskvarnen genom att vrida
monteringsringen år vänster (medurs) och
ta bort den.
B. För upp monteringsringen mot
överdelen av diskbänksflänsen. Avlägsna
dämparfästet (gummiringen) och
monteringsringen. Skruva bort stödringen
från diskbänksflänsen och ta bort
fiberpackningen. Nu har du
diskbänksflänsen och gummipackningen
kvar.
C. Gummipackningen används istället
för tätningsmassa i rostfria diskbänkar i andra diskbänkar behövs
tätningsmassan.
D. Om ingen tätningsmassa används, ska
du nu föra in diskbänksflänsen med
gummipackningen uppifrån i öppningen i
diskbänken. Vrid inte på flänsen sedan den
väl bottnat i diskbänken.
E. Använder du tätningsmassa istället för
packningen, ska du forma den till en ring
kring undersidan av diskbänksflänsen. För
in flänsen uppifrån i öppningen i
diskbänken och tryck hårt nedåt för att
pressa ut överflödig massa. Avlägsna
överskottet från undersidan av diskbänken,
så att massan kommer i nivå med
bottenkanten på öppningen.

F. Från undersidan av diskbänken träs fiberpackningen på diskbänksflänsens frilagda ände. Med pilarna vända uppåt
ska stödringen skruvas på diskbänksflänsen och dras åt för hand till dess att flänsen inte rör sig (se 1A).
G. Placera monteringsringen över diskbänksflänsen och håll den på plats under det att du installerar dämparfästet
(med den grova änden nedåt) så, att spåret på insidan av dämparfästet passar in över läppen på diskbänksflänsen,
ungefär på samma sätt som när du sätter på locket på en plastburk (se den infällda detaljbilden och 1B). För fingrarna
med lätt tryck runt hela dämparfästet. Tryck inte för hårt. När dämparfästet kommit ordentligt på plats, kan du dra
ned monteringsringen över dämparfästet, så att den kan rotera fritt. Korrekt installationsläge framgår av bild 1C.

3 ELANSLUTNING
FÖR MODELLER MED FAST KABEL OCH
PÅGJUTEN STICKKONTAKT:
Denna typ av matavfallskvarn är konstruerad för anslutning
till 230 V, 50 Hz, ledningsnät via jordad stickpropp och
vägguttag. Kvarnen måste skyddas med en 10 A säkring av
godkänd typ.
MODELLER MED SATSVIS MATNING
(SE 2A):
Stick bara in apparatkontakten i ett jordat uttag med 10 A
säkring, som sitter lämpligt placerat under diskbänken.

4 ANSLUTNING AV DISKMASKIN (i förekommande fall)
Om du använder diskmaskin, följ då nedanstående anvisningar.
Ska diskmaskinen inte anslutas kan du övergå till punkt 5.

A. Slå med hjälp av ett trubbigt metall- eller träföremål ut hela pluggen
(se 3A). Använd inte skruvmejsel eller annat vasst föremål. Glöm inte
bort att avlägsna pluggen innan användning.
B. Anslut diskmaskinsslangen med hjälp av slangklämma.
Vid ev dimensionsskillnader behövs en gummiadapter.

5 ANSLUTNING AV UTLOPPSBÖJ
A. Anslut utloppsböjen till
matavfallskvarnen (se 4A).
B. Se till att alla röranslutningar är
ordentligt åtdragna (se 4B).

6 MATAVFALLSKVARNENS ANSLUTNING TILL
HÅLLARENHETEN
A. Passa in matavfallskvarnen under hållarenheten. För in låsklackarna på magasinet i fästringens slitsar och vrid
ringen ca 6 mm åt höger, så att kvarnen får ett tillfälligt stöd (se 5A).
B. Vrid såväl fästring som matavfallskvarn till dess att kvarnens utlopp passar in med avloppsröret (se 5B).
C. Vrid fästringen åt höger tills den låser ordentligt. Låslackarna på magasinet måste befinna sig längst till vänster i
slitsarna (se 5C).
D. Går det tungt att vrida fästringen, så kan du stryka lite flytande tvål eller liknande på låsklackarna på magasinet.
Öppna vattenkranen och kontrollera med avseende på läckage.

7 DRIFTSINSTRUKTIONER
Denna matavfallskvarn är försedd med roterande impellrar av en typ, som ska motverka
igensättningar. Dessa avger ett klickljud när de svängs in i läge, vilket alltså indikerar
normal funktion.
A. Ta bort skyddsproppen ur diskbänken och öppna kallvattenkranen till medelkraftigt flöde (lika 6A).
B. Töm i matavfall, exempelvis matrester, grönsaksskal, ostkanter, kärnor, ben och kaffesump (lika 6B ).
C. Sätt tillbaka skyddslocket för att starta matavfallskvarnen. Ett av de båda små urtagen nedtill på skyddsproppen
måste passa in med strömbrytarknappen invändigt i kvarnens överdel (se 6C). Tryck ned ordentligt. När malningen
är klar lyft upp skyddslocket för att slå från matavfallskvarnen.
D. Låt kvarnen gå och vattnet fortsätta rinna ungefär 25 sekunder efter det att malningen upphört, för att säkerställa
att allt avfall grundligt spolas ut via vattenlås och avlopp.
E. För att fylla diskhon sätts skyddsproppen in så, att det största urtaget hamnar mot strömbrytarknappen (se 6D).
Nu kan skyddsproppen tryckas ned som tätning av diskhon, utan att matavfallskvarnen startar. Om det mellanstora
urtaget nedtill på skyddsproppen (se 6C) vänds mot strömbrytarknappen kan vatten rinna igenom, medan bestick o
dyl inte kan falla ned av misstag i kvarnen.

VÄRDEFULLA TIPS:
A. Förvissa dig om att matavfallskvarnen är tom innan du använder diskmaskinen, så att denna kan tömmas
ordentligt utan att det kan bli stopp i avloppet.
B. Det är lämpligt att låta skyddsproppen sitta kvar i botten av diskhon när du inte använder kvarnen för att
förhindra att husgeråd eller främmande föremål faller ned i den.
C. Använd matavfallskvarnen med omdöme! Den är slitstark och byggd för att du utan problem ska kunna använda
den i många år. Den klarar av allt normalt livsmedelsavfall - MEN INTE att sönderdela och hantera sådana saker
som konservburkar, flaskor och kapsyler, glas, porslin, läder, tyg, lergods, gummi, snören, fjädrar eller skal av musslor
och ostron, vilka hör hemma i sophinken eller avfallspressen - inte i din matavfallskvarn.
D. Använd matavfallskvarnen både före och efter måltider! Sätt på kvarnen och kallvattnet i samband med att du
lagar till maten, så slipper du få potatis- och grönsaksskal eller det du skär bort från sallad etc liggande i diskhon.
Efter maten skrapas matresterna ned direkt i kvarnen.
E. FÖR ATT DET SKA GÅ FORTARE ATT TA HAND OM MATAVFALLET ska du skära eller bryta
sönder större ben, melon- och grapefruktskal, majskolvar o dyl i ca 5cm stora bitar. Bl a stora ben och fiberrika ärt-,
bön- och majsskidor kräver avsevärd hanteringstid och därför kanske hellre bör placeras i sophinken eller
avfallspressen tillsammans med annat fast avfall

8 FELSÖKNING
Innan du anlitar någon för reparation eller utbyte, rekommenderar vi dig att kontrollera följande:
SÄKERHETSANVISNING:
Innan du vidtar några åtgärder bör du koppla från strömmen genom att dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

OLJUD
(utöver de som uppkommer under sönderdelning av ben
och fruktkärnor): Vanligen förorsakas dessa av att en
sked, kapsyl eller annat främmande föremål oavsiktligt
hamnat i kvarnen. Detta åtgärdas genom att startproppen
tas ur och föremålet avlägsnas med hjälp av tång med
långa handtag. Kontrollera med hjälp av tex skaftet på en
slev att de båda impellrarna roterar lätt, kontrollera också
att vridskivan kan rotera. Om inte, ta tag med ett verktyg
och försök vrida skivan fram och tillbaka (se 7B) så att
det som fastnat mellan skivan och kvarnens vägg kan
avlägsnas.
APPARATEN STARTAR INTE:
Kontrollera med hjälp av tex skaftet på en slev att de båda impellrarna roterar lätt, kontrollera också att vridskivan
kan rotera. Om inte, ta tag med ett verktyg och försök vrida skivan fram och tillbaka (se 7B) så att det som fastnat
mellan skivan och kvarnens vägg kan avlägsnas. Kontrollera sedan om den röda återställningsknappen, som sitter
mittemot utloppsböjen nära kvarnens botten, har löst ut (se 7A). Kontrollera först att startproppen är borttagen,
sedan ska knappen tryckas in tills ett klickljud hörs och den blir kvar i intryckt läge. Om återställningsknappen inte
har löst ut, ska kontroll ske av säkringen i proppskåpet. Sätt i stickproppen och starta kvarnen.
LÄCKAGE:
Om apparaten läcker upptill, kan detta bero på:
1. att diskbänksflänsen inte ligger an ordentligt (felmonterad packning, för lite tätningsmassa)
2. att stödringen inte dragits åt ordentligt
3. att dämparfästet är defekt
Om apparaten läcker vid utloppsböjen, kan detta bero på otillräcklig åtdragning av utloppsböjflänsens skruvar

VARNING! Före återställning ska strömmen slås från
- se ovanstående SÄKERHETSANVISNING!
Överbelastningsskyddet hindrar motorn från att gå vid en ev överbelastning. Denna
säkerhetsåtgärd skyddar såväl elledningarna i ditt hus som matavfallskvarnen. I samband
med en överbelastning stoppas motorn automatiskt.

9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
MOTORN ÄR PERMANENTSMORD. FÖRSÖK INTE SMÖRJA DIN
MATAVFALLSKVARN!
Kvarnen är självrengörande och putsas automatiskt av vid varje användningstillfälle.
Det enda som kan behövas göras rent är starproppens insida, det gör lättast med en diskborste. Det är ej lämpligt att
köra startproppen i diskmaskin då detta sliter på dess gummipackning.
Du får ALDRIG hälla lut eller kemiska rengöringsmedel i matavfallskvarnen, eftersom de ger upphov till allvarliga
korrosionsangrepp på metalldelarna. Om sådana medel använts är den typ av skador de ger lätta att upptäcka och de
upphäver alla garantier.
Mineraler, som förekommer i kranvattnet, kan avsättas på vridskivan i din matavfallskvarn, så att den ser rostig ut
men DET FINNS INGEN ANLEDNING TILL ORO, eftersom den vridskiva, som används är av rostfritt stål och
således inte korroderar.

Garantivillkor
5 års garanti på Waste King och Waste Queen Matavfallskvarn levererad av Uson Miljöteknik eller dess
återförsäljare.
Originalkvittot eller originalfakturan gäller som inköpsbevis och garantibevis.
Garantin omfattar fel på varan, vilka orsakats av material- och produktionsfel.
Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges här.
§1. Vad gör Uson Miljöteknik för att åtgärda problemet?
Det av Uson Miljöteknik utsedda serviceföretaget eller Uson Miljöteknik undersöker produkten och avgör, efter
eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin.
Om så är fallet kommer Uson Miljöteknik, serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val,
antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.
Om Uson Miljöteknik, serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersätter produkten inom
villkoren för denna garanti, kommer denna att returneras till kunden. Åtgärden omfattas av garantin om
produkten enkelt är tillgänglig för reparation samt uppfyller villkoren för garantin. Kostnaden för returfrakten
står Uson Miljöteknik för i det fall felet omfattades av garantin, i de fall felet inte omfattas av garantin eller om
inget fel kan konstateras på produkten, betalar kunden alla fraktkostnader samt en hanteringskostnad på 500:inkl moms. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden.
§2. Vem utför service?
Uson Miljöteknik eller serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av
behöriga servicepartners. Om ett servicebesök utförs och det kan konstateras att felet inte omfattades av garantin
utan av andra orsaker, utgår en resekostnad på minst 1000:- inkl moms.
§3. Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage.
• Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig
installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion (gäller inte malverk) eller vattenskador som omfattar men
inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av
onormala miljöförhållanden. Vid tillförsel av långfibrigt material eller användning av för lite vatten vid malning
som orsakat stopp i produkten eller rördelar.
• Förbrukningsvaror inkl. packningar.
• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella
färgskillnader.
• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning.
• Skador på följande delar: keramik, metall, tillbehör, tillförsel- och avloppsledningar, tätningar, vred, höljen
och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.
• Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
• Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner eller om andra
reservdelar än originaldelar har använts.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
• Användning av produkten i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har Uson
Miljöteknik inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Uson Miljöteknik
levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten
av Uson Miljöteknik (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta Uson Miljöteknik
direkt.
• Kostnad för att utföra den initiala installationen av produkten.
§4. Skötselanvisningar
Alla produkter är designade endast för hemmabruk.
För bästa möjliga nytta av din produkt ska du noggrant läsa igenom och följa bruksanvisningen som medföljer.
Se till att det finns ett eluttag i närheten av produkten. Använd aldrig förlängningssladdar.
Vi rekommenderar starkt att du ser till att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt genom att anlita en
behörig rörmokare och/eller elektriker. Garantin täcker inte problem som beror på felaktig installation. Håll alltid
dina vitvaror rena. Använd endast de rengöringsprodukter som rekommenderas i bruksanvisningen. Du ska till
exempel aldrig använda slipande skursvampar eftersom de kan skada och repa produktens yta.

