
Drift & Skötsel
Matavfallskvarn Evolution 100/200Batchfeed
1. Vad får malas
Fiskrens, grönsaker, skaldjursskal, potatis och äggskal, hushållspapper 
(ej fiberförstärkt eller vaxat), kaffefilter, tillagade kycklingrester, 
mindre kött-, fågel- och fiskben samt övrigt organiskt ”mjukt” matavfall. 
Tips: dela bananskalet i 2-3 delar innan malning. 

2. Vad går inte att mala i matavfallskvarnen
Rått fiskskinn, senor från kött, rått kycklingskinn, stora mängder med 
fett eller deg. Gränsen för ben går vid mindre kotlettben. 

3. Vad får inte stoppas/hällas i matavfallskvarnen
Explosionsfarliga, smittofarliga, kemiska, miljöfarliga ämnen 
glas, plast, blöjor, tyg, snören. 

4. Malverket
Stick inte ner händer eller föremål under drift!
15 cm under kvarnens inlopp (mätt från ho) sitter en roterande skiva med
vikter som slår sönder matavfallet. Malkammarens ytterkant fungerar som en sil 
där matavfallet rivs till små partiklar för vidare transport till avloppsrören. 

Obs! Med skyddsslock så ska det inte gå att stoppa ner fingrar i malverket under 
drift men se alltid till att bryta strömmen till kvarn vid inspektion enligt punkt 7a 
och b.

5. Start & Stopp av kvarnen
Använd alltid vatten i samband med malning. Detta förkortar även tiden det 
tar att mala avfall.
Din kvarn är utrustad med ett skyddslock vilket gör att kvarnen endast är i drift när 
locket är i låst läge. Locket fungerar som en strömbrytare och genom att vrida det 
medsols så slås kvarnen på. Observera även att  när du vrider locket så "skruvas 
det uppåt", detta för att möjliggöra ett utrymme för flöde av vatten. Se Snabb Guide

6. Underhåll
Se till att kvarnen är tömd efter varje användning, det hörs på gången om/när 
kvarnen är tom. Om du hör att något främmande föremål far runt inne i kvarnen 
och som inte kan/ska malas så använd en matpincett för att ta ut föremålet. Vid 
rengöring så mal gärna isbitar och/eller lite citron för att få bort eventuella odörer. 
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7. Enklare felsökning och åtgärder
Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur 
vägguttaget .

a. Kvarnen går med oljud
Använd en matpincett till att plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen,
återställ strömmen och provstarta kvarnen.
b. Kvarnen varvar ner, stannar eller startar inte, brummande ljud från
motorn hörs .
Det sitter fast något som gör att motorn inte orkar driva malverket, stäng av
kvarnen och gör den strömlös lika punkt 7 och använd den medföljande
sexkantsnyckeln som förs in i centrumhålet i kvarnens botten (se undersida
kvarn) vrid runt axeln tills det känns lätt åt båda håll, tag ut sexkantsnyckeln
och provstarta kvarnen .
c. Återställningsknapp
Om ni glömmer kvarnen i påslaget läge eller om något fastnat i malvekret 
kommer motorskyddet att lösas ut. För att kvarnen skall kunna startas igen, 
behöver ni trycka på återställningsknappen under kvarnen (liten röd knapp
placerad undersida kvarn) se bild nedan.
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