
AEROQUICK 420
AEROQUICK 290

Uždara kompostinė
Įtaisymo instrukcija

Teisingai pastatyta kompostinė tarnaus Jums ilgus metus ir palengvins namų ūkio darbus.

Kompostinės dalys
Aero Quick 420 Aero Quick 290

Dalies pavadinimas vnt. Atsarginės dalies 
numeris vnt. Atsarginės dalies 

numeris
A Uždara šoninė sienelė 2 28308 2 28305
B Šoninė sienelė su ištuštinimo anga 2 28309 2 28306
C Dangtis ir ištuštinimo angos 

durelės
3 28307 3 28307

D Plastmasinis fi ksatorius 16 28362 12 28362
E Gnybtas 4 28363 4 28363
F Tinklas 1 10607 1 10607

1)  Kompostinės sudėjimas
 Fiksatoriumi (D) sujunkite (paspauskite iš viršaus į apačią) uždarą šoninę sienelę (A) su šonine sienele (B) 

(su ištuštinimo anga). Pradėkite nuo apatinės tvirtinimo dalies. Sudedant sienelių sutvirtinimo vietos (1) (1) 
turi būti šalia viena kitos. Sujunkite šoninių sienelių apatines sutvirtinimo vietas fi ksatoriais, ir patikrinkite, kad 
priešpriešiais esančios sienelės būtų lygiagrečios. Pridėjus ketvirtą sienelę bus sudėtas kompostinės korpusas.

2)  Ant pasirinktos vietos ištieskite tinklą (F), tinklo kampus sulenkite 45° kampu ir įkiškite į žemę. Kompostinę 
pastatykite ant tinklo. Tinklas saugo kompostinę nuo graužikų ir kitų kenkėjų, tačiau praleidžia kompostavimui 
reikalingus organizmus.

3)  Priklausomai nuo pasirinktos atidarymo krypties, pritvirtinkite dangtį prie vyrių ir tik po to sienelių vidurines 
ir viršutines tvirtinimo vietas sujunkite likusiais fi ksatoriais. Po to keturis gnybtus (E) įstumkite į kompostinės 
viršutinėje dalyje esančias išėmas. Abi ištuštinimo angos dureles iš viršaus įstumkite į griovelius. Grioveliai yra 
standūs, todėl atlaiko komposto spaudimą iš vidaus.

 DĖMESIO! Norėdami kompostinę ištuštinti, ištuštinimo angos dureles pakelkite į viršų. Tokiu būdu durelės 
nemaišys ištraukti kompostą.

Ką galima kompostuoti?
Kompostuoti galima beveik visas sodo atliekas: lapus, nupjautą žolę (jei galite, sumaišykite ją su kitomis atlie-
komis), maisto likučius, kavos ir arbatos tirščius kartu su popieriniu fi ltru, daržovių ir vaisių žieveles ir lupenas, 
kiaušinių lukštus. Mėsos likučiai kompostavimui netinka. Kompostavimui netinka stiklas, metalas, plastmasė, 
spalvoti spaudiniai ir spalvotas popierius bei buitinės chemijos priemonės. Į kompostinę nepilkite karšų pelenų 
ir žėruojančių anglių.
Jei yra galimybė, visas organines atliekas (šakas, vaisus ir daržoves, bulves ir pan.) susmulkinkite, kad bakteri-
jos galėtų atliekas greičiau paversti kompostu. Ant 15–20 cm sluoksnio užbarstykite šiek tiek smulkaus žvyro, 
žemės arba gesintų kalkių. Tai pagreitins medžiagų irimą ir suriš galimus nemalonius kvapus. Jei kompostinę 
pildote pirmą kartą, rekomenduojame nusipirkti ir įpilti specialios priemonės kompostavimui.
Jei vykdysite kompostavimo nurodymus, atliekos per kelis mėnesius pavirs vertingu pūdiniu.



Užstumkite gnybtus (E) 
ant kompostinės viršuje 

esančių iškišų.

Dėmesio!
Į kompostinę nepilkite karšų pelenų ir žėruojančių anglių.

Dangtis

Ištuštinimo angos durelės


