
Bruksanvisning for ISE matavfallskverner
Hvordan bruke kverna?

Tips for rengjøring

Hva om kverna stopper, ikke tømmer seg eller kverner dårlig?

Hva kan males opp?
1. Sett på kaldt vann. 

2. Slå på kverna. 

3. Hell matrestene i kverna. Porsjonér det som skal 
males.  (NB! ikke fyll opp kverna før start) 

4. La vannet spyle 5-10 sekunder etter kverning for å 
skylle ut restene i kverna og for å spyle igjennom 
rørsystemet.

Ved vond lukt, fyll vasken halvt med vann og tilsett 60 ml 
bakepulver. Bland godt og slipp deretter ut vannet mens 
kverna går. Dette renser kverna for vond lukt.

Sitron kan også benyttes for å rense kverna. 

Stort sett alt organisk matavfall kan males opp. Vær 
allikevel oppmerksom på følgende produkter:

• Vær varsom med langfibrede produkter som banan-
skall og lignende. Disse kan vikle seg rundt slagkloss-
ene i kverna. Skjær det opp i mindre biter. 
 

• Unngå å male opp blåskjell og andre skjelltyper da 
dette kan tette vannlåsen. 

• Store kjøttbein og knoker anbefales ikke. 

• Kyllingbein og lignende er ikke noe problem.  

• Poteter lønner det seg å dele i to før maling. Gjelder 
også andre ”runde” produkter. 

• Ikke kast følgende i kverna: 
Maling, løsemidler, vaskemidler og kjemikalier, auto-
motive væsker, plastfolie.

1. Sjekk at det er strøm til kverna. 

2. Kontroller at vakuumslangen er festet til bunnen av 
kverna og til trykk-knappen i benken. 

3. Trekk ut støpselet og tøm kverna for innhold. Prøv 
å spyle med vann for å sjekke at det renner ut. Hvis 
vannet ikke renner ut, koble av avløpsrørene og rens 
disse. 

4. Trekk ut støpselet. Kjenn nede i kverna og fjern alle 
fremmedlegemer. Kjenn etter om skiva i bunnen av 
kvernhuset går rundt. 

5. Hvis klossene sitter fast, løsne disse ved hjelp av små 
dunk. Fjern så objektet som har ligget under klossen. 

6. Om skiva ikke går fritt, fest umbrako-nøkkelen 
(vedlagt kverna) i senterhullet under kverna. Beveg 
denne frem og tilbake til det løsner. Du kan bevege 
nøkkelen minst en hel gang rundt. Press så inn over-
spenningsbryteren som sitter under kverna.

Plugg til slutt inn støpselet, sett på vannet og start 
kverna. Om kverna fremdeles ikke fungerer, ring oss på  
tlf. 31 29 75 75.

Tilkobling for avløpet på
oppvaskmaskinen.
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