
Hjelp til selvhjelp for din matavfallskvern
Har kverna stoppet eller ikke virker - prøv dette:

Praktisk info

Reservedeler:

kjøkken- og interiørbeslag 

• Fremmedlegemer som forårsaker stopp i kverna, kan fjernes av forbrukeren selv ved hjelp av en pølseklemme/
matpinsett. Dersom en rørlegger tilkalles for å gjøre denne jobben, dekkes ikke dette på reklamasjonen. Blir  
kvernen skadet eller ødelagt av feilaktig bruk, må du som forbruker selv betale for skaden. 

• Skulle det komme vann ut av kverna på siden eller under, må den frakobles strømmen umiddelbart for å hindre 
kortslutning. 

• Vi reparerer ikke kverner. Blir den skadet, må den byttes ut i sin helhet.  Det som kan byttes er følgende som kan 
kjøpes i vår nettbutikk http://nettbutikk.nibu.no/

Virker støvsugeren og det er strøm i nettet, fortsett med å la støpselet til kverna være 
utkoblet. Kontrollér at kverna går fritt rundt. Gjør følgende:

• Bruk den blanke spesialnøkkelen (umbraco 6 mm) som er levert sammen med 
kverna. Sett den i sporet i bunnen (i senter). Drei forsiktig rundt  begge veier og 
se at den går lett. Går den tregt, fjern fremmedlegemet som sitter fast i kverna. 
Dette gjør du fra toppen.

• Løft den svarte pakningen/lyddemperen og ta opp avfallet med en pølseklemme/
matpinsett. Sørg for å få ut alt. 

• Sett i kontakten og se om den virker. (Bruk alltid godt med vann i kverna når du 
kverner.) 

• NB! Stikk aldri hendene ned i kvernkammeret uten at stikkontakten er dratt ut. 
(Se bruksanvisning på vår hjemme side www.nibu.no) 

Pakning/lyddemper
Vnr 1890558

Trykk-knapp for 
vakumbryter v.nr. 1892040

Sil med propp
Vnr 1890565

Propp rustfritt 
Vnr 7890001
Propp sort 
Vnr 7890002

      Sjekk at det er strøm til kverna. Ta ut støpselet og sett inn støpselet til for eksempel 
støvsugeren og se om den virker. Hvis ikke, kontrollér sikringen i huset.1
Starter fortsatt ikke kverna, trykk forsiktig inn en liten rød knapp på undersiden av 
kverna. Dette er en reset knapp. Forsikre deg først om at kverna roterer lett (se punkt 
5) og at den er kald. Prøv deretter vakuumbryteren igjen.

2

Virker fortsatt ikke kverna, trekk ut slangen som er festet under vakuumbryteren. Er 
det vann i slangen, tøm/blås dette ut. Er slangen for lang, kutt den litt kortere og blås 
i slangen, et kort og kontant blås og kverna skal starte. Ved neste blås skal kverna 
stoppe. Starter den, er feilkilden vakuumbryteren, se neste punkt. Starter den ikke, gå 
til punkt 5.

3

Demontèr toppen av vakuumbryteren og rens/vask med en fille med såpe og varmt 
vann (kun fuktig klut). Vri opp fillen og tørk av fett og lignende inne i bryteren. Test på 
nytt. Virker den fortsatt ikke, må du bytte bryteren. Reklamasjonstiden på denne er 2 
år fra kjøpsdato. (Varenummer på vakuumbryter er 1892040)
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