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Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen 
tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 
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Brugervejledningen 

Beskrivelse 

Hoveddele 

Tekniske data 

Sikkerhedsanvisninger 

Samling 

Start 

Brug 

Vedligeholdelse og pleje 

Opbevaring 

Arbejdsmåder og arbejdsteknik 

Bortskaffelse 

Problemløsning 

 
 
 
 
Læs brugervejledningen før maskinen tages i brug. Det er en forudsætning for sikker og 
problemfri brug. 
 
Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning samt på maskinen. 
 
Brugervejledningen hører sammen med maskinen, og skal videregives til den nye ejer hvis 
maskinen sælges eller overdrages. 
 
Forklaring på symboler anvendt i denne vejledning  
Omhyggelig overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan forhindre personskader og 
ødelæggelse af maskinen. Der er specielle instruktioner for bedre forståelse og bedre 
udnyttelse af maskinen. 
 
 
 
 
Maskinen er en kompostkværn. 
 
Symboler på maskinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INDHOLD 

BRUGERVEJLEDNINGEN 

BESKRIVELSE AF MASKINEN 

Vigtigt! Vær ekstra forsigtig under brugen. 

Læs brugervejledningen før ibrugtagning. 

Vigtigt! Hold hænder og fødder væk fra klippebladene. 
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Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger 
 
Fare! 
Der er fare for legemsbeskadigelse hvis der gøres indgreb i sikkerheds- og 
beskyttelsesanordningerne. 
Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne må ikke deaktiveres. 
 
Indføringstragten 
Tragten er konstrueret efter standarden for, at man ikke må kunne nå klippebladene med 
hænderne. 
 
Overbelastningsbeskyttelse af motoren 
Overbelastningskontakten afbryder strømmen til motoren ved overbelastning. 
Overbelastningsknappen (fig. 4-3) i kontrolpanelet springer op ved overbelastning. Efter at 
motoren er afkølet (ca. 5 minutter), kan knappen trykkes ned igen og maskinen kan starte. 
Hvis knappen ikke bliver nede, så vent yderligere nogle minutter. Hvis knappen stadig ikke kan 
blive nede, skal maskinen til reparation. 
 
Beskyttelse mod utilsigtet start 
Maskinen er udstyret med en nulspændingskontakt, der automatisk kobler maskinen ud ved 
strømsvigt. Når nulspændingskontakten har været aktiveret, kan maskinen ikke starte igen før 
der trykkes på ON knappen (fig. 6-1). 
 
Beskyttelseskontakt for klippedelen  
Klippedelen har en beskyttelseskontakt, der afbryder strømmen hvis låseskruen (Fig. 1-2) 
skrues ud. Derved er maskinen sikret mod utilsigtet start. Maskinen kan kun starte når 
klippedelen er monteret og låseskruen (fig. 1-2) er skruet fast. 
 
 

Hold hænderne væk fra grenindtag og klippeblade. 

Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. 

Hold afstand til alle farlige områder. 

Afbryd strømmen til maskinen ved stilkkontakten før vedligeholdelse eller 
hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges. 

Afbryd strømmen til maskinen ved stikkontakten før justeringer, fjernelse af 
blokeringen samt før enhver rengøring eller vedligeholdelse. 

Brug høreværn og beskyttelsesbriller. 

Brug arbejdshandsker. 
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Brugsbegrænsninger 
Maskinen er udelukkende beregnet til brug i private haver. Kværnen må kun bruges til 
neddeling af organiske materialer som grene og grønt affald. Kværnen kan neddele grene op til 
en tykkelse af 45 mm. Maskinen må ikke bruges kommercielt. Al brug af maskinen til andet 
end den er beregnet til, betragtes som misbrug af maskinen. 
 
Fare! 
Anvend ikke maskinen til andet end den er beregnet til, det kan resultere i alvorlige 
personskader. 
Brug ikke maskinen til at neddele jord eller kværne metaldele. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Operatør 
- Det er uforsvarligt at lade personer under 16 år og personer der ikke er fortrolige med 

brugervejledningen, betjene maskinen. 
-  Personer der er underindflydelse af alkohol, narkotika eller medicin må ikke betjene 

maskinen. 

Pos. Nr. Betegnelse 
1-1 Håndtag 
1-2 Låseskrue 
1-3 ON kontakt 
1-4 OFF kontakt 
1-5 Kabel med stikprop 
1-6 Transporthjul 
1-7 Fødder 
1-8 Overbelastningsknap 
1-9 Hus 
1-10 Opsamlingsbeholder 
1-11 Dupsko for fødder 
1-12 Ventilationsåbninger 

Type SHF2500A 

Mærkespænding 230-240 V 50 Hz 

Tomgangsomdrejningstal 4500 min-1 

Motoreffekt (max.) 2500 W (S6 = 40%) ; 2200 W (S1 = kont.) 

Klippesystem Blade 

Max. grendiameter 45 mm 

Vægt 15 kg 

Opsamlingsbeholder 45 l 

Lydeffekt (EC2000/14) 106 dB(A) 

Lydtryk 84 dB(A) 

Usikkerhedsmargin 2,55 dB(A) 

HOVEDDELE 

TEKNISKE DATA 

SIKKERHEDSANVISNINGER 
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Personbeskyttelse 
- Brug beskyttende tøj og værnemidler der beskytter øjne og ører for at undgå alvorlige 

skader på syn og hørelse. 
- Brug tøj der sidder tæt til kroppen, men som ikke hindrer den frie bevægelse. Hvis du har 

langt hår, så sæt det op eller brug hårnet. 
- De personlige værnemidler når maskinen betjenes er følgende: 
 - Høreværn 
 - Beskyttelsesbriller 
 - Arbejdshandsker 
 - Sikkerhedssko 
 
Arbejdsområdet 
- Bortset fra den person, der betjener maskinen, må der ikke være andre personer, børn 

eller dyr i nærheden af maskinen. 
- Hold arbejdsområdet ryddeligt og fri for materiale der skal klippes, så man ikke falder. 
- Den der betjener maskinen kan gøres ansvarlig for ulykker der involverer personer eller 

ejendom. 
- Sørg for at arbejdsområdet er godt oplyst. 
 
Arbejdstider 
- Vis hensyn til omkringboende med hensyn til de tidspunkter, hvor maskinen bruges. 
- Brug maskinen i dagslys eller med tilstrækkelig kunstig belysning. 
 
Sikkerhedsanvisninger for brug af kompostkværnen 
- Læn dig ikke ind over tragten mens maskinen kører. 
- Klippeskiven har et efterløb efter at strømmen er afbrudt. 
- Start kun maskinen hvis den er samlet komplet. 
- Foretag altid en visuel inspektion før maskinen skal bruges. Maskinen skal være sikker at 

bruge. 
- Arbejd aldrig alene. 
- Brug kun maskinen hvis den er i den tekniske tilstand som producenten foreskriver. 
- Brug ikke maskinen i regnvejr, snevejr eller stormvejr. Brug ikke maskinen i våde eller 

fugtige omgivelser. 
- Deaktiver aldrig maskinens sikkerhedsanordninger. 
- Sørg for at maskinen altid står fast. 
- Transporter aldrig maskinen med motoren kørende. 
- Transporter aldrig maskinen med åben eller ulåst klippedel. 
- Sluk for motoren, afvent at klippeskiven stopper og afbryd strømmen før maskinen flyttes. 
- Flyt kun maskinen ved at bære den i håndtaget (fig. 1-1). 
- Afbryd omgående strømmen ved stikkontakten hvis kablet beskadiges eller klippes over. 
- Maskinen skal tilsluttes en elgruppe med HFI eller HPFI relæ med en fejlstrøm på mindre 

end 30 mA. 
- Kontroller, at tilslutningsspændingen stemmer overens med angivelsen på mærkepladen. 
- Brug kun forlængerkabler der er beregnet til udendørs brug og har et ledertværsnit på 

minimum 1,5 mm2. 
- Brug ikke beskadigede eller skrøbelige forlængerkabler. 
- Kontroller at forlængerkablet ikke er beskadiget forud for hver brug. 
- Træk ikke i kablet for at trække det ud af stikket, tag fat i stikproppen. Beskyt kablet mod 

varme og skarpe kanter. 
- Træk altid stikket ud af stikkontakten når maskinen ikke er i brug.  
- Udlæg forlængerkablet på en måde så det ikke kommer i klemme eller kan blive 

beskadiget. 
- Afbryd strømmen til maskinen hvis du bemærker noget usædvanligt, f.eks. lyd eller 

vibrationer. 
- Stå sikkert under arbejdet, bøj dig ikke for langt forover. 
- Læg ikke grene eller andet i maskinen fra en position over maskinen. 
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Advarsel! 
Der er fare for personskader hvis maskinen startes før den er komplet samlet. 
Maskiner der ikke er komplet samlet kan føre til personskader og ødelæggelse af maskinen. 
 
Leveringsomfang 
Tag maskinen forsigtigt ud af emballagen og kontroller at følgende dele er til stede: 
• Fod med opsamlingsbeholder 
• 2 transporthjul med hjulkapsler 
• Øverste del med motor og klipper 
• Indføringstragt 
• Pose med dele til samling samt værktøj, brugervejledning og garantikort. 
 
Montage af transporthjulene 
1. Skyd hjulakslen (fig. 2-1) ind i foddelen (fig. 2-2). 
2. Skyd de store skiver ø10 x Ø20 x 1,5 mm (fig. 2-3) og bøsningerne (fig. 2-4) på akslen. 
3. Sæt transporthjulene (fig. 2-5) på bøsningen (fig. 2-4). 
4. Sæt ø8 x Ø10 x 1,5 mm skiverne over gevindet på akslen og skru M8 møtrikkerne (fig. 2-7) 

på akslen. 
5. Tryk hjulkapslerne (fig. 2-8) på hjulene (fig. 2-5)  
 
Montage af den øverste del med motor og klipper 
1. Løft den øverste del op på foddelen og skru den fast med skiverne ø1 x Ø10 x 1,0 og 

skruerne M5 x 30 mm (fig. 3-1). 
 
 
 
 
 
- Forlængerkablet må ikke ligge hen over tragten eller udkastet. 
- Maskinen kan kun startes når opsamlingsbeholderen er låst. 
- Kontroller før start, at der ikke er nogen hindringer i tragten eller klipperen. 
 
Brug ikke maskinen hvis du er: 
1. Træt. 
2. Føler dig utilpas. 
3. Er under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin. 
 
Fare! 
Der er fare for skader fra ødelagte komponenter. 
Ødelagte eller beskadigede komponenter i maskinen kan føre til alvorlige skader. 
Kontroller før hver start ved en visuel inspektion, at alle dele er til stede og at de fungerer. 
 
Advarsel!  
Der er risiko for fare ved uagtsomhed. 
Uagtsomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige skader. 
Opstil maskinen stabilt på et plant, fast underlag. Vip ikke maskinen og stil den ikke skråt 
under brugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMLING 

START 
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Driftstider 
Maskinen opfylder intermittensbetegnelsen S6 (40%). Det betyder, at maskinen er beregnet til 
at være belastet i 40% af tiden og være ubelastet i 60% af tiden. I en driftsperiode på 10 
minutter betyder det, at maskinen kan belastes (arbejde) i 4 minutter og skal være ubelastet i 
6 minutter. Ved lettere opgaver kan maskinen være belastet kontinuerligt. 
 
Tilslutning af strøm 
1. Forbind forlængerkablet med stikproppen på maskinen. 
2. Kontroller at forlængerkablet er sikkert påsat. 
3. Tilslut forlængerkablet til stikkontakten. 
 
Start motoren 
Tryk på ON kontakten (fig. 4-1). 
 
Stop motoren 
Tryk på OFF kontakten (fig. 4-2). 
 
Advarsel! 
Man kan ødelægge maskinen ved at bruge den forkert. 
Kom kun materiale i maskinen når motoren kører. Kom ikke materiale i maskinen efter at den 
er stoppet. 
  
Tømning af opsamlingsbeholderen: 
1. Sluk for maskinen. 
2. Træk opsamlingsbeholderen (fig. 5-1) ud af foden og tøm den. 
3. Placer den tomme opsamlingsbeholder (fig. 6-2) i sporet (fig. 6-1) og skub den helt ind i 

foden igen. 
 
Frigør klippeskiven for blokeringer  
1. Stop maskinen. 
2. Kobl strømkablet fra. 
3. Skru låseskruen (fig. 7-1) ud og tag den øverste del af maskinen (fig. 7-2) af. 
4. Fjern materialet der blokerer klippeskiven. 
5. Kontroller at klippeskiven og bladene ikke er beskadigede. 
6. Påsæt den øverste del af maskinen (fig. 7-2) og skru låseskruen (fig. 7-1) fast igen. 
7. Tilslut strømkablet igen. 
8. Start maskinen igen. 
 
OBS! 
Pas på ikke at få hånd og fingre i klemme når den øverste del af maskinen åbnes og lukkes. 
 
Transport af maskinen   
Transporter kun maskinen med den øverste del lukket og fastlåst. 
1. Sluk for motoren og afvent at klippeskiven ikke kører rundt længere. 
2. Afbryd strømmen til maskinen. 
3. Tag fat i håndtaget og vip maskinen en lille smule. 
4. Træk maskinen efter dig når den skal flyttes til et andet sted. Vær opmærksom på 

terrænet, så maskinen ikke vælter under transporten. 
 
 
 
 
 
 

BRUG 
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Kompostkværnen opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder. Reparationer må kun foretages 
af fagfolk med brug af originale reservedele. 
 
- Kontroller maskinen for slitage efter hver gang den er brugt, og udskift beskadigede og 

ødelagte dele. 
- Hold ventilationsåbningerne fri for klipperester og ophobninger af blade og græs. 
- Sørg for at maskinen ikke bliver våd eller udsat for fugt. 
- Brug kun reservedele der er specificeret af producenten. 
 
Fare! 
Der er fare for elektrisk stød. Berøring af strømførende dele betyder overhængende fare for 
personskader og livsfare ved elektrisk stød. Brug beskyttelseshandsker og fjern strømkablet 
fra maskinen ved enhver vedligeholdelse og pleje. 
 
Advarsel! 
Risiko for personskader fra roterende dele. 
Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. 
Ved arbejde på de klippende dele skal strømmen til maskinen afbrydes. Vent til klippeskiven  
stopper og brug beskyttelseshandsker. 
 
Klippebladene 
For at opnå optimale klipperesultater og for at undgå beskadigelse af maskinen, skal 
klippebladene udskiftes med regelmæssige intervaller. 
- Udskift altid bladene i sæt. 
- Sørg for at skruerne er fast tilspændt. 
- Lad ikke maskinen arbejde med sløve blade. 
 
Udskiftning/vending af klippebladene 
1. Stop maskinen og afbryd strømmen. 
2. Skru låseskruen (fig. 7-1) af og aftag den øverste del (fig. 7-2). 
3. Fjern modholdet med ledepladen (fig. 8-1) ved at løsne de 3 M8 møtrikker (fig. 8-4). 
4. Løsn og fjern de undersænkede skruer M8 x 10 mm (fig. 8-2). 
5. Fjern og vend klippebladet (fig. 8-3). Udskift bladene hvis begge blade er udslidte. 
6. Fastgør bladet (fig. 8-3) med de undersænkede skruer M8 x 10 mm (fig. 8-2) og vend eller 

udskift det andet blad. 
7. Fastgør modholdet med ledepladen (fig. 8-1) og tilspænd M8 møtrikkerne (fig. 8-4). 
8. Sæt den øverste del på igen og fastspænd låseskruen. 
 
Pleje 
- Fjern snavs og klipperester efter hver brug. 
- Rengør ikke maskinen med rindende vand eller højtryk. 
- Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. 
- Brug en blød børste eller en klud til rengøringen. 
 
 
 
 
 
Rengør maskinen efter brug. Opbevar den på et tørt, aflåst sted udenfor børns rækkevidde. 
Gør følgende før vinteropbevaring: 
1. Afbryd strømmen til maskinen. 
2. Vent til klippeskiven står helt stille. 
3. Skru låseskruen (fig. 7-1) af og tag den øverste del af maskinen(fig. 7-2) af. 
4. Fjern alle rester af planter og grene indvendigt i maskinen. 

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE 

OPBEVARING 
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5. Påfør almindelig olie eller spray konserveringsolie på klippebladene. 
6. Tøm opsamlingsbeholderen. 
7. Sæt den øverste del på igen og skru den fast. 
8. Opbevar maskinen lodret.  
 
 
 
 
 
- Maskinen er kun delvis egnet til at neddele blødt og meget vådt materiale som f.eks. 

overmoden frugt og våde planter. Disse slags haveaffald kan komposteres direkte, da de 
hurtigt bliver til kompost. 

- Maskinen er bedst egnet til at neddele lange stængler og kviste, hårde eller allerede tørre 
stængler og kviste samt grene fra krat, buske og beskæring af træer. 

- Kom grene i maskinen hurtigst muligt efter afklipning for at opnå det bedste resultat.  
- Bløde materialer bør altid kommes i maskinen sammen med grene for at undgå tilstopning 

ved klippeskiven. 
- Grundlæggende bør der kun kommes materiale i maskinen når motoren kører. 
- Materiale der lægges i tragten trækkes som regel ind i maskinen af klippeskiven. Dog bør 

man trykke på enden af tykke grene, når de føres ind i maskinen for at undgå 
overbelastning af motoren. 

- Kom ikke mere materiale i tragten end maskinen kan neddele uden at blive tilstoppet. 
- Tøm opsamlingsbeholderen jævnligt, da ophobet materiale ellers kan blokere klippeskiven. 
 
Advarsel! 
Der er risiko for skader fra ting der slynges ud fra maskinen. Udslyngede ting kan forårsage 
alvorlige personskader. 
Brug altid personlige værnemidler ved brug af maskinen. 
 
Fare! 
Der er fare for personskader hvis maskinen bruges til andet end den er beregnet til. 
Kom ikke sten, jord, glas, tekstil eller metaldele i maskinen. 
Uopmærksomhed og uagtsomhed kan forårsage alvorlige skader. 
Ræk ikke op i udkastningstragten mens maskinen er tilsluttet strøm. 
 
Advarsel! 
Maskinen kan ødelægges ved brug til andet end den er beregnet til. 
Kom kun materiale i maskinen når motoren kører. Kom ikke materiale i maskinen efter at 
motoren er stoppet. 
Der er fare for skader fra roterende dele. De roterende dele kan påføre hånd og fingre alvorlige  
skader. Afbryd altid strømmen når der arbejdes på de skærende dele. Vent til alle dele står  
stille og brug arbejdshandsker. 
Der er fare for, at lange grene kan slå ud og påføre skader. Hold afstand! 
Skødesløshed og uagtsomhed kan føre til at man taber balancen, hvilket kan forårsage  
alvorlige skader 
Kom ikke materiale i maskinen fra en position over maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEJDSADFÆRD OG ARBEJDSTEKNIKKER 
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Maskinen må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en 
genbrugsstation. På denne måde sikres det, at de genanvendelige materialer går 
videre til oparbejdning, og de øvrige materialer bortskaffes på miljørigtig måde.  

 

Separat aflevering af produkt og emballage sikrer, at materialerne bliver oparbejdet 
og genbrugt. Dette hjælper til at reducere forurening af miljøet og reducerer 
behovet for råmaterialer. 

Problem Mulig årsag Mulig løsning 

Stikkontakt defekt Brug en anden kontakt 
Motoren starter ikke 

Forlængerkabel defekt Kontroller kablet og udskift hvis 
nødvendigt 

Opsamlingsbeholder er overfyldt Tøm opsamlingsbeholderen og fjern 
ophobet materiale fra klippeskiven Maskinen trækker ikke 

materialet ind Klippebladene er blokeret af vådt 
materiale 

Fjern det våde materiale 

Materialet bliver ikke 
tilstrækkelig neddelt 

Klippeblade er udslidte eller 
ødelagte 

Vend eller udskift bladene 

Motoren stopper 
Overbelastningssikringen er blevet 
aktiveret for at undgå 
overbelastning 

Motoren kan startes igen efter en 
nedkølingstid på ca. 5 minutter 

Usædvanlig støj eller raslen 
fra maskinen 

Skruerne på motoren eller dens 
beslag, på foden eller på 
klippebladene er løse 

Fastspænd skruerne 

BORTSKAFFELSE 

PROBLEMLØSNING 
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   BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET: 
 
Smid ikke produktet ud med det almindelige husaffald, når det er udtjent, men 
sørg for, at det kommer til genbrug på en godkendt genbrugsstation. På den måde 
er du med til at beskytte miljøet. 
 
IMPORTØR 
Handelsselskabet Quine ApS, Middelfartvej 3, 9220  Aalborg Øst 
 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, 
der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet 
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er 
elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer 
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.” 
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller 
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de 
kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i 
forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, 
genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
 
 
 
 
 
 


