
AEROQUICK 420
AEROQUICK 290

Kuumkomposter
Paigaldusjuhend

Õigesti paigaldatud komposter peab vastu palju aastaid ning sellest on koduses majapidamises palju abi.

Kompostri osad

 Aero Quick 420 Aero Quick 290

 Osa nimetus tk Varuosanumber tk Varuosanumber

A Kinnine külgsein 2 28308 2 28305

B Tühjendusavaga külgsein 2 28309 2 28306

C Kaas ja tühjendusluuk 3 28307 3 28307

D Plastfi ksaator 16 28362 12 28362

E Kinnitusklamber 4 28363 4 28363

F Võrk 1 10607 1 10607

1)  Kompostri paigaldamine
 Ühendage kinnine külgsein (A) ja tühjendusavaga külgsein (B) alumisest kinnituskohast, lükates fi ksaatori (D) 

ülevalt alla. Kokkupanemisel on seinte kinnituskohad (1) kohakuti. Ühendage kõigi külgseinte alumised kinni-
tuskohad fi ksaatoritega, kontrollides seejuures, et ühesugused külgseinad jääksid vastamisi. Neljanda seina 
ühendamisega moodustub kompostri korpus.

2)  Laotage võrk (F) valitud kohale laiali, murdke võrgu nurgad 45° nurga alla ning vajutage need maa sisse. 
Pange komposter võrgule. Võrk kaitseb kompostri sisu näriliste ning teiste kahjurite eest, kuid laseb komposti-
miseks vajalikud organismid kasti sisemusse.

3)  Pange kaas olenevalt soovitud avamissuunast hingedele ning alles seejärel ühendage seinad keskmistest ja 
ülemistest kinnituskohtadest ülejäänud fi ksaatoritega. Seejärel lükake neli klambrit (E) kasti ülaosas olevatele 
kinnituseenditele. Pange mõlemad tühjendusluugid (C) ülevalt kinnitussoontesse.    

 TÄHELEPANU! Kompostri tühjendamiseks tõmmake tühjendusluuk üles. Nii ei sega luuk komposti
väljavõtmist.

Mida võib kompostida?
Kompostida võib peaaegu kõiki aiajäätmeid, lehti ja niidetud rohtu (võimaluse korral teiste jäätmetega segatult), 
toidujäätmeid, kohvi- ja teepaksu koos paberfi ltriga, puu- ja köögiviljajäätmeid, munakoori. Lihajäätmed kom-
postimiseks ei sobi. Kompostimiseks ei sobi klaas, metall, plast, trükivärviga ja värviline paber ning kodukeemia. 
Ärge pange kompostrisse kuuma tuhka ega hõõguvat sütt.
Peenestage võimaluse korral kõik orgaanilised jäätmed (oksad, terved aed- ja puuviljad, kartulid jms), et bakte-
rite toimeala oleks võimalikult suur. Raputage 15–20 cm paksuse jäätmekihi peale ka veidi peenkruusa, mulda 
või kustutatud lupja. See kiirendab ainete lagunemist ning seob võimalikke tekkivaid lõhnu. Kui täidate kompostri 
esimest korda, on soovitatav lisada kompostitavatele ainetele müügilolevat kompostimisvahendit.
Kui kompostimisjuhiseid järgite, muutuvad jäätmed mõne kuuga väärtuslikuks kompostmullaks.



Lükake klambrid (E) 
kompostri ülaosas olevatele 

kinnituseenditele.

Tähelepanu! 
Ärge pange kompostimiskasti kuuma tuhka ega hõõguvat sütt.

Tühjendusluuk

Kaas


