
Slēgta tipa komposta kaste
Uzstādīšanas instrukcija

Pareizi salikta komposta kaste kalpos ilgus gadus un būs labs palīgs mājsaimniecībā.

Komposta kastes daļas

Aero Quick 420 Aero Quick 290

Daļas nosaukums gab. Rezerves daļas numurs gab. Rezerves daļas numurs

A Slēgtā sānu siena 2 28308 2 28305

B Sānu siena ar iztukšošanas atveri 2 28309 2 28306

C Vāks un iztukšošanas lūka 3 28307 3 28307

D Plastmasas fi ksators 16 28362 12 28362

E Stiprinājuma skava 4 28363 4 28363

F Tīkls 1 10607 1 10607

1)  Komposta kastes salikšana
Savienojiet slēgto sānu sienu (A) ar sānu sienu (B) (ar iztukšošanas atveri) apakšējā stiprinājuma vietā ar 
plastmasas fi ksatora (D) palīdzību (bīdiet no augšas uz leju). Salikšanas laikā sienu stiprinājuma vietas (1) ir 
viena pret otru. Savienojiet sānu sienu apakšējās stiprinājuma vietas ar fi ksatoriem un vienlaikus pārbaudiet, lai 
vienādās sānu sienas būtu viena otrai pretī. Pēc ceturtās sānu sienas pievienošanas komposta kastes korpuss 
ir gatavs.

2)  Izklājiet tīklu (F) izvēlētajā vietā, nolokiet tīkla stūrus 45° leņķī un iespiediet tos zemē. Novietojiet komposta kasti 
uz tīkla. Tīkls aizsargā komposta kastes saturu no grauzējiem un citiem kaitēkļiem, taču ļauj kompostēšanai 
nepieciešamajiem mikroorganismiem iekļūt kastē.

3)  Ievietojiet vāku eņģēs atbilstoši vēlamajam atvēršanas virzienam un tikai tad savienojiet sienu vidējos un 
augšējos stiprinājumus ar atlikušajiem fi ksatoriem. Pēc tam uzbīdiet četras skavas (E) uz kastes augšdaļā 
esošajiem izvirzījumiem. Ievietojiet abas iztukšošanas lūkas (C) no augšas stiprinājuma gropēs.   
UZMANĪBU! Lai komposta kasti iztukšotu, pavelciet iztukšošanas lūku uz augšu. Tādējādi lūka netraucēs
komposta izņemšanu.

Ko var izmantot kompostam?
Kompostā var likt gandrīz visus dārza atkritumus, lapas un pļautu zāli (ja ir iespējams, sajauktā veidā ar citiem 
atkritumiem), pārtikas pārpalikumus, kafi jas un tējas biezumus kopā ar papīra fi ltriem, augļu un dārzeņu at-
likumus, olu čaumalas. Gaļas atkritumu kompostēšana nav ieteicama. Kompostēt nedrīkst stiklu, metālu, 
plastmasu, krāsainu vai ar drukas krāsu apstrādātu papīru, sadzīves ķīmiju. Nelieciet komposta kastē karstus 
pelnus vai gailošas ogles.
Ja ir iespējams, sasmalciniet visus organiskos atkritumus (zarus, veselus augļus un dārzeņus, kartupeļus u.tml.), 
lai mikroorganismu iedarbības virsma būtu pēc iespējas lielāka. Uzberiet uz 15–20 cm bieza komposta slāņa 
arī mazliet smalkas grants, zemes vai dzēstos kaļķus. Tas paātrina vielu sadalīšanos un samazina smaku 
izdalīšanos. Ja piepildāt komposta kasti pirmo reizi, ir ieteicams kompostējamām vielām pievienot iepriekš 
pārdošanā esošus kompostēšanas līdzekļus.
Ievērojot kompostēšanas instrukcijas, atkritumi dažu mēnešu laikā pārvērtīsies par vērtīgu komposta augsni.

AEROQUICK 420
AEROQUICK 290



Iztukšošanas lūka

Uzmanību! 
Nelieciet komposta kastē karstus pelnus vai gailošas ogles.

Uzbīdiet skavas (E) uz 
komposta kastes augšdaļā 
esošajiem izvirzījumiem.

Vāks


