
Vanliga frågor och Svar:

Kräver en matavfallskvarn underhåll?
Nej. Matavfallskvarnen är konstruerad för att vara underhållsfri. Regelbunden 
användning är det bästa sättet att hålla avfallskvarnen i gott skick. En måttlig 
kallvattenspolning efter varje användning håller även avfallskvarnen ren.

Hur mycket kostar den i drift?
Driftskostnaden för en matavfallskvarn är relativt låg. Eftersom InSinKErators 
avfallskvarnar mal snabbare använder de mindre elektricitet. Att använda din 
matavfallskvarn i en månad förbrukar ungefär lika mycket ström som en 100 watt 
glödlampa i en timme. Matavfallskvarnar använder mycket lite vatten, men 
snabbmalningen i en InSinkErator matavfallskvarn håller vattenförbrukningen 
nere till ett absolut minimum – i genomsnitt en ökning av vattenförbrukningen 
med 0,04 %.

Hur lång tid tar det att mala matavfall?
Bara några sekunder, men det beror på mängden och typen av matavfall. 
Matavfallskvarnens ljud förändras när det inte finns något avfall kvar i 
malningskammaren och den roterande rivaren spinner fritt. När allt matavfall är 
färdigmalt stänger man av matavfallskvarnen och låter vattnet rinna i cirka 5 
sekunder för att spola rent malningskammaren och låta avfallet rinna ut genom 
avloppsröret.

Vad händer om det finns matrester kvar i kvarnen?
Du kan bla mala isbitar och/eller en citron/citrusfrukt i några sekunder utan vatten. 
Spola därefter med vatten. Det är effektivare än att hälla ner diskmedel eller andra 
rengöringsprodukter.

Matavfallskvarnen har stannat och det verkar inte finnas någon 
ström.
Överbelastningsskyddet har troligen aktiverats för att skydda motorn mot  
påfrestning. Med strömmen avslagen (se felökningsguide) , kontrollera 
matavfallskvarnens insida och tag bort det oönskade förmålet /materialet som har 
ramlat ner i den, till exempel metallredskap. Tryck sedan på 
återställningsknappen på matavfallskvarnen. Genom att trycka på knappen 
startas motorn. Om det fortfarande inte finns någon ström, kontrollera kontakten. 

Motorn "surrar" tyst, men malverket rör sig inte.
Något hindrar malverket från att snurra. Med varje avfallkskvarn medföljer en  
insexnyckel.Stäng av strömmen och sätt i nyckeln i hål på undersida (mitten) av 
avfallskvarnen. Vrid nyckeln bakåt och framåt till du kan rotera nyckeln i 360°. 
Tag bort nyckeln och tryck på den röda återställningsknappen.
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Kan jag använda min diskbänk om matavfallskvarnen går 
sönder?
Det är sällsynt att matavfallskvarnen går sönder, men om den inte fungerar kan 
du ändå använda din diskbänk som vanligt. Vatten rinner lätt genom hålen i 
malverket och ner i röret även om matavfallskvarnen har inaktiverats.

Är den enkel att installera?
Med varje enhet medföljer noggranna anvisningar, diskbänksmontering och en 
anslutning till köksavloppsröret. Inga speciella verktyg behövs. Om du är osäker, 
be en yrkesperson att utföra installationen. 

Vad ska jag göra om jag inte kan lösa mitt problem?
Ta kontakt med din fastighetskötare. 
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