
A „Környezettudatos hulladékgazdálkodás – a komposztálás népszerűsítése Litéren” 
 című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
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közreműködésével valósul meg. 

 

 

 

 

Kezelési utasítás 

elektromos komposztaprító géphez 

 

Biztonsági előírások 

A gépet szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezelje. 

Akik a kezelési utasítást nem ismerték meg, illetve 16 évnél fiatalabbak, valamint alkohol, 

drog, gyógyszer befolyása alatt állók nem kezelhetik a gépet. A gép felhasználója ügyeljen 

arra, hogy a munkatérben más személy, gyermek, állat ne tartózkodjon. A gép kezelője felelős 

a munka közben másoknak okozott károkért. 

 

Előírások a készülék alkalmazása előtt 

A csatlakozókábel épségét ellenőrizze, és csak kifogástalan állapotban használja! 

A csatlakozóelemeknek freccsenő víz ellen védettnek kell lenniük. 

A védőburkolatokat nem szabad eltávolítani. 

A csatlakozókábelt úgy vezesse, hogy az a gép egyéb részeivel ne érintkezzen. 

 

Felhasználási utasítások 

Munka közben viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, hallásvédőt. 

Munkavégzés közben a késtérbe és a kidobónyílásba soha ne nyúljon bele. A gép kikapcsolása 

után a vágószerkezet még forog! A gépet kapcsolja ki és a hálózati csatlakozót minden 

esetben húzza ki, mielőtt tisztítja a gépet, vagy elhagyja a gépet. 

Az aprítógépet vízszintes, stabil talajra, billegésmentesen állítsa le. 

A motort csak akkor állítsa le, ha a gép késtere már teljesen kiürült, ellenkező esetben az 

újraindításnál nehézségek merülhetnek fel. 

Folyamatosan ellenőrizze a csavarok és az anyák megfelelő feszességét. 

Ne dolgozzon a gépen esőben, és ne hagyja esőben ázni! 

Ügyeljen rá, hogy az aprítani kívánt anyagba idegen tárgyak (pl. kő, üveg, fém, műanyag, 

csont, gumi, papír, karton, szövet, kötözőzsinór, nylonzacskó ne kerüljön. 

Komposztálásra alkalmas szerves anyagok: faágak, indák, virágszár, saláta- és 

zöldséghulladékok, lomb, fű. Beadagolható ágátmérő maximum 40-45 mm, mely frissen 

vágott fára értendők. A magas víztartalmú hulladékokat (gyümölcs, zöldség, virágszár) ne 

darabolja fel, hanem közvetlenül komposztálja.  

 

Karbantartási előírások 

Karbantartási és tisztítási műveleteket csak álló motornál, kihúzott hálózati csatlakozókábel 

mellett végezzen.  

Az aprítót tilos folyóvízzel, magasnyomású vízzel tisztítani! 

Az aprítót száraz helyiségben tárolja. 

 

Üzembe helyezés, használat 

A gép minden földelt világítási hálózati csatlakozó aljzatra rácsatlakoztatható, amely 

220/230 V váltakozó áramú tápfeszültséggel rendelkezik.  

A működési tevékenységnek megfelelően az ellenfutó nyomógörgő minden új készüléken 

világosan hallható „klak” hangot hallat. Ez teljesen természetes, is idővel minimálisra csökken. 

A motor bekapcsolásához a hálózati csatlakozóvezetéket dugja be a kapcsoló csatlakozó 

egységébe. A forgókapcsolót helyezze jobb oldali állásba, a Be/Ki kapcsolót helyezze „I” 

pozícióba. Ügyeljen arra, hogy csak teljesen üres állapotban kapcsolja be a gépet. 

A motor kikapcsolásához fordítsa a Be/Ki kapcsolót „O” állásba. A gép a kikapcsolás után 

néhány másodpercig még dolgozik! 

A forgási irány megváltoztatásához kapcsolja ki a gépet és várja meg, míg a vágószerkezet 

teljesen leáll. Az átkapcsolót csak akkor használja, ha a Be/Ki kapcsoló „O” állásban van! 

Jobboldali pozícióban a vágószerkezet behúzza a vágni kívánt anyagot és feldarabolja. Baloldali 

pozíció esetén a vágószerkezet visszafelé fut és az anyagot visszaadja. 

Kérjük a komposztaprító használatakor vegye figyelembe az üzemeltetés idejére vonatkozó 

helyi előírásokat! 


