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Installation och bruksanvisning för MAXMATIC 3000-5000 
avfallskvarn för matavfall 

 

 

   
  

Maxmatic 5000: Startas med 
Magnitop eller Magnitube i 
inkast hålet. Dessa kallas även 
ibland för ”Startpropp” 
respektive ”Startring” Bägge 
ingår.  

OBS: Med flänsförlängare till 
keramik diskbänkar går det 
inte att använda Magnituben! 

Maxmatic 4000 Classic: 
Startas med separat 
strömbrytare, t.ex. vägg-
strömbrytare, pneumatisk 
strömbrytare eller 
fjärrkontroll.  

Maxmatic 4000 Standard 
startas med Magnitube. 
Magnitop finns som tillbehör. 

  

Maxmatic 3000: Startas med 
Magnitop.  

Magnitube finns som extra 
tillbehör. 

 

 

Om kvarnen inte startar. Förvissa 
dig om att kvarnhjulet kan 
rotera. Använd den medföljande 
gaffeln för att lossa kvarnhjulet. 
Tryck på den röda 
återställningsknappen i 
kvarnens botten! Starta sedan 
kvarnen.   
 
                                     

 

Monteringssats

Strömbrytare och rotationsomkastare. 
Kan stå höger eller vänster

Ingång för diskmaskin eller svalledning

Utloppsrör. Utvändig G40 (1½ BSP)
Finns i paketets ändskydd. Skall 
anslutas till ett 40-50 mm  U format
vattenlås.

Återställningsknapp. Motorskydd som bryter vid för 
hög belastning  

 

Ta ut det vita utloppsröret från paketets  
ändskydd innan du slänger förpackningen! 
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Det här är VIKTIGT! Men läs även hela manualen 
 

 De tre pinnskruvarna och muttrarna får inte dras så hårt att plåtar och kvarnens 
överdel deformeras. 
 

 Vid montering av Maxmatic 5000 och 3000 skall ledtappen i vaskflänsen falla 
ner skåran på stödplåten. Gäller inte Maxmatic 4000 Classic. 
 
 

 Om inte strömbrytaren ON – 0 - ON och återställningsknappen inte pekar 
framåt kan man lossa på de sex skruvarna på kvarnhuset och rotera motordelen. Dra 
därpå skruvarna försiktigt så att gängorna i godset inte skadas. Dra skruvarna 
diagonalt.  
 
 

Obs. Ledtappen (Maxmatic 5000 och 
3000) skall falla ner i spåret. Annars kan 
kvarnen inte startas med Magnitube. Se 
till att skåran är vänt uppåt. Som ett U!  
Gör du fel här riskerar kvarnen att lossna 
från infästningen!  
 
Dra inte åt pinnskruvarna och muttrarna 
så hårt att godset böjs! Skruvarna skall 
dras åt lätt. Annars riskerar du läckage. 
 
 

Fläns

Packning under
vask

Packning mellan
fläns och vask

Ledtapp

Fjäderring

Pinnskruv
Kvarnpackning

 

 
Innan du tar isär monteringssatsen. Kommer 
du ihåg hur delarna sitter? Ta bort pinn-
skruvarna och sedan fjäderringen för att ta 
isär monteringssatsen. 

 

Start och stopp av satsmatade Maxmatic 3000 – 5000 
 

GRIND
Kvarnen går.

SEAL
Tätar

DRAIN
Vatten kan
rinna förbi

 
 

 

Magnitop start och stopp Magnitube start och stopp 
Magnitop är en magnetströmbrytare till 

Maxmatic 5000 och 3000 

 

Flänsens läge med GRIND skall monteras 
åt vänster (kl 9)som på bilden ovan och 
nedan.  

Följer endast med Maxmatic 5000. Maxmatic 

3000 kan kompletteras med Magnitube. 

Man kan ta bort stänkskyddet för att 

underlätta matning av stora mängder 

matavfall. 

 

OBS: Med flänsförlängare till keramik 
diskbänkar fungerar inte Magnitube! 
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Om GRIND hamnar snett uppåt, kl 2 så startar inte kvarnen med Magnitube. Även 
med Magnitop skall detta läge undvikas eftersom det kan bli fel med Magnitopens 
läge såtillvida att kvarnen går fast den är i läge tätning (Seal).     
 
 

 

 

 

Delar i monteringssats Montera kvarnen så att den hänger rakt! 

Fläns

Stödring

Monteringsbricka

Fjäderring

Pinnbult

Kvarnpackning

Muttrar

Undre packning

Övre packning

 

Diskbänk
Vaskfläns

Dessa avstånd måste vara lika!  
 

När positioneringen är klar. Lyft ner kvarnen och spänn 

pinnskruvarna jämnt med en skruvmejsel Försäkra om att 

monteringsbrickan är parallell och att fjäderringen sitter 

ordentligt på plats.  

 

Sätt tillbaka kvarnen och spänn åt muttrarna. 

 

Sätt på utloppsröret och anslut vattenlåset och resten av 

rören till stamledningen.  

 

Sätt på vaskproppen och fyll på med vatten. Kontrollera att 

det inte finns läckage. Ta bort vaskproppen och kontrollera 

att rören är täta. 

 

Kontrollera noga att inga föremål har blivit kvar i kvarnen 

innan kvarnen 

 
 

 

Strömbrytaren skall stå
till höger eller vänster.

G
ri

n
d

Grind

G
rin

d

I detta läge sker 
start när vredet
vrids motsols

I detta läge sker 
start när vredet
vrids medsols

I detta läge 
startar inte
kvarnen

Off
OnOn

Magnitop

 

 
 
 
Viktigt 
”Grind” skall stå till 
vänster, kl 9. 
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Olika sätt att koppla kvarnen till vattenlås. 
 

 
Separata vattenlås till kvarnen och 
diskbänken 
som ansluts med ett Y-rör till 
stamledningen  
kan vara ett enkelt sätt att ansluta 
kvarnen. 
 
Nackdel: Två vattenlås tar mer plats! 
 
Glöm inte att proppa ledningen som gick 
till den andra vasken! 

Rör G40
BSP “1½”

Y-koppl

Slang

Stamledning

Propp
Befintlig
diskho

 

 
Läs även manualens innehåll utöver ovan! 
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1 Viktig information 

 Var noga med att ta ut allt ur förpackningen innan du slänger den. Den vita 

rörböjen finns i paketets ena ända. 

 Övertyga dig gärna om att kvarnen startar innan du monterar in den. Placera kvarnen på 

ett bord. Sätt strömbrytaren på kvarnen på 0. Håll ordentligt i kvarnen. Sätt strömbrytaren på I. Vrid 

därefter Magnitop eller Magnitube till GRIND som är startläge  

 Om motorn inte startar. Flytta monteringspaketet tills GRIND står på kl 9   

 Nyinstallation av elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elinstallatör 

 Montering av stickpropp och strömbrytare till sladd får du utföra själv om du säkert vet 

hur arbetet skall utföras. Anlita i annat fall elinstallatör. Felaktig montering av den gul-gröna ledaren 

(jordledaren) kan göra kvarnen strömförande. Den kan då vara livsfarlig att beröra. 

 Anlita en rörmontör om du är osäker på hur avloppsrören skall dras 

 

 Vattenlås till avfallskvarn skall vara av U-typ. Skålvattenlås eller koppvattenlås får inte 

vändas med avfallskvarnar. Vattenlås skall också vara med diameter 40-50 mm, dvs. 1½” BSP 

rörgänga (G40). Vattenlås med diameter 32 mm kan bli för trånga   

 

 Tänk på att dra rören så att vatten och avfall från kvarnen inte kan rinna bakåt till 

diskmaskin eller annan vask 

 Kör inte: Plaster, tyg, trådar, metaller, korkar, glas och andra kraftiga fibrer eller annat 

material som inte kan brytas ner i reningsverk. Genom att undvika sådana material minimeras onödigt 

arbete med att rensa kvarnen från dessa eftersom de kan orsaka fastkörning. 

 Om arbete måste utföras i kvarnen skall kvarnen kopplas ur elnätet 

 Det kan vara enklast att använda separata vattenlås till kvarnen och diskhon. Planera 

noga innan rörarbetet påbörjas 

 Kontrollera upprepade gånger att läckage inte förekommer från rör i anslutning till 

kvarnen. 

 

2 Ingår i leverans 

 Denna instruktion som beskriver installation och användning samt en engelsk instruktion 

 Utloppsrör mellan kvarn och vattenlås. Finns i paketets ändar 

 Lossningsgaffel för kvarnsystemet   

 Magnitop och Magnitube ingår i Maxmatic 5000. Dessa fungerar som strömbrytare. 

Magnitop ingår i Maxmatic 3000  

 Stänkskydd och vaskpropp till MAXMATIC 4000 Classic. 

OBS Magnitop och Magnitube innefattas inte av garanti eftersom dessa kan slås sönder 

genom ovarsam hantering  
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3 Montering – Förberedelser 
 

Ställ maskinen direkt under diskbänkens vaskhål.  

Rikta maskinen så att strömbrytaren för rotationsomkastaren pekar framåt.  

Kontrollera att återställningsknappen under kvarnen blir åtkomlig.  

Kontrollera att utloppet pekar mot avloppsrören.  

Till maskinen finns ett utloppsrör Tum: BSP 1 1/2". Metrisk: G40 med utvändig gängdiameter 47,8 

som är standard till rördelar.  

Vattenlås av kopptyp får inte användas. Kvarnen ger vid malning en pumpverkan som ger ett visst 

övertryck som kan orsaka stockning eftersom koppvattenlås inte hinner släppa igenom avfallet. 

Utloppet från kvarnen skall läggas med fall. Rörets anslutning till stamledningen skall vara så kort 

som möjligt och utan T- anslutningar Vid längre utlopp skall användas 54 mm rör efter vattenlåset och 

fram till lägenhetens stamledning.  

 
 

4 Fastsättning av kvarnen till vasken 

Ta lös monteringssatsen i kvarnens topp genom att lossa de tre muttrarna och därefter genom 

att vrida kvarnen medsols så att muttrarna kommer ut genom flänshålen i kvarnens topp 

Lossa de tre pinnskruvarna med en skruvmejsel och pressa ut fjäderringen med skruvmejsel. 

Komponenterna kan nu skiljas från vaskflänsen. Var noga med att behålla ordningen så att 
komponenterna inte förväxlas eller sätts åt fel håll. 

Sätt på övre packning till vaskflänsen.  

Montera den undre breda packningen från undersidan till vaskflänsen. Sätt på stödringen. Håll 
delarna uppifrån med ena handen medan du med den andra låser fast fjäderringen. 

Sätt på monteringsbrickan och lås med fjäderringen.  

Skruva åt de tre pinnskruvarna med fingrarna för att kunna justera kvarnen på plats. 

Monteringsbrickan skall vara parallell med stödplåten.  

Montera den tjocka kvarnpackningen till kvarnen så att packningens fläns faller ner i kvarnen. 

Sätt på brickorna och muttrarna. 

Lyft upp kvarnen och för igenom muttrarna genom flänsen och vrid kvarnen så att muttrarna 

och brickorna ligger utanför kvarnflänsens mutterhål. Kvarnen kan nu vridas för att passa 

utloppsrörets riktning. Strömbrytaren för rotationsriktning skall vara åtkomlig.  

Behöver man rotera kvarnen så att utloppet pekar åt ett annat hål kan man lossa på sex 

skruvarna runt den koniska matarkammaren. Dra inte tillbaka skruvarna för hårt så att du 

riskerar att dra sönder gängorna. Men de skall ändå vara hårt dragna. Annars kan rivringen 

förskjutas och som leder till ett metalliskt ljud när roterande bordet slår ihop med den. 

 
 

5 Diskbänk  
 

Utloppshålet i diskbänkens vask skall vara 89 – 95 mm (3,5”). Hålet i äldre diskbänkar är ofta mindre 

och behöver förstoras. Detta kan utföras med t.ex. hålstans eller med hålsåg. Till en keramik bänk 

behöver du en flänsförlängare. Den ingår inte i leveransen. 
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6 Diskmaskin 

Överväg om befintlig diskmaskinsanslutning kan användas.  

Anslut diskmaskinen till utloppsböjens extra utgång som är sluten och måste öppnas genom 

att ta bort mellanväggen. Lägg slangen i en hög båge eller montera en backventil på 

diskmaskinsslangen så att utloppsprodukter från kvarnen kan rinna till diskmaskinen.  
 

 
7 Vattenlås och avloppsrör 

Rör efter vattenlås skall ha minst 40 mm diameter. 

Kontrollera att rören är fria från beläggningar. 

Montera det medföljande utloppsröret och anslut ett U format vattenlås. Kopp- eller skålvattenlås 
kan inte användas. Inte heller 32 mm rör. De är för trånga. Vattenlåsets djup skall vara minsta 

möjliga dock minst 50mm 

 

 

8 El-anslutning 

Kontrollera att det jordade uttaget är säkrat med trög 10A säkring. 

Nätkabelns trådar definieras som: 

Gulgrön= jord, blå= nolla, brun= fas.  

 

Återställningsknapp och ON – 0 – ON knappen skall peka framåt och vara åtkomlig.  

Anslut till 1-fas jordat vägguttag. 

Fäst kablar mot köksskåpens väggar för att skydda dem från åverkan. 

 

 

9 Slutkontroll 

Kontrollera att det inte finns främmande föremål i kvarnen. 

Blockera kvarnens inkast.  

Fyll vasken halvfull med vatten. 

Låt vattnet rinna ut. 

Kontrollera att läckage inte finns. 

Starta kvarnen och kontrollera att kvarnbordet snurrar.  

Kontrollera noga och flera gånger en tid efter monteringen för att spåra eventuella läckage. 

 

Vid eventuellt läckage i rördelar. Använd tätningsmassa t.ex. våtrumssilikon. Det kan vara bra att 

förebyggande använda tätningsmassa redan vid installationen. Särskilt tätningen mot vasken kan vara 

känslig för läckage eftersom de tunna plåtarna i vasken kan vara deformerade. Men läckaget kan även 

bero på att kvarnen är snett monterad i vasken. 
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10 Rengöring av kvarnen 

Genom att använda rikligt med vatten behövs i regel inget separat rengöring. Men skulle lukt uppstå så 

kör lite (maskin)diskmedel med varmt vatten. Använd inte lösningsmedel. 

  

11 Start av MAXMATIC 5000 med Magnitube startring som fungerar som magnetisk 
strömbrytare 

Skrapa ner avfallet kvarnen. Öppna vattenkranen. Starta kvarnen genom att vrida på startringen. Se 

första sidan. Du kan mata avfall när kvarnen går. 

 
 

12 Start av MAXMATIC 3000 - 5000 med Magnitop som fungerar som magnetisk 
strömbrytare 

Ta bort Magnitop. Skrapa ner avfallet i kvarnen. Sätt startlocket på GRIND = Malning 

OBS. Om startlocket hamnar läge SEAL tätar proppen. 

 
13 Användning 

Om stora mängder fett finns i avfallet. Använd alltid kallt vatten.  

Spola rikligt med vatten. Det är vattnet som drar avfallet till rivverket. 

Avfallskvarnen är endast avsedd för biologiskt avfall (matavfall, mindre ben, hushållspapp, servetter, 

räkskal, fiskrens mm). Senor och stora ben kan inte köras i kvarnen. 

Glas, plast, snören, tops, metallföremål och liknande får inte köras i kvarnen. Det är 
fullt möjligt att dessa kan passera kvarnen men det är helt fel att köra oorganiskt 
material till avloppet. 

Blanda avfallet t.ex. mindre benbitar med mjukt avfall. 

Bryt sönder avfallet innan de slängs ner i kvarnen. 

Stora mängder långfibriga grönsaker t.ex blad från kronärtskockor kan sätta igen utloppet till kvarnen. 

Mata lite i taget så går det bra. 

Om kvarnen fastnar och lossgörning utförs med den medföljande gaffeln eller om något behöver tas 

upp ur kvarnen. Förvissa om att kvarnens strömbrytare står på ”OFF” . Dra ur stickproppen eller bryt 

vid säkring. 

 

Fyll men packa inte kvarnens matningskammare. 

 
Problem med stockning av avfall och stopp i kvarnen är (nästan) alltid beroende på att för lite vatten 

tillförs vid rivning. Genom att spola vatten efter att kvarnen stannat försäkrar man sig om att avfallet 

passerat vattenlåset. Risken för stopp i vattenlåset minimeras. 

 

Du kan lämna kvar avfall i kvarnen. Det försvinner nästa gång du kör kvarnen. 
 

 



 9 

14 Om motorn inte går 

 Tryck på återställningsknappen i kvarnens botten 

 Ändra rotationsriktning 

 Om motorn fortfarande inte går eller orkar dra runt. Dra ut stickproppen 

 Rotera kvarnhjulet åt bägge håll med den medföljande lossningsgaffeln 

 Ta ut lossningsgaffeln 

 Tryck på återställningsknappen 

 Sätt strömbrytaren på ON till vänster eller höger. 

 

15 Om kvarnen fortfarande inte startar 

 Kontrollera säkringen 

 Tryck på återställningsknappen 

 Starta kvarnen.  

 Om inget händer. Kontakta din leverantör 

 

 Om det successivt blir svårare att starta kvarnen med Maxitop eller Magnitube kan det 

bero på att magneterna i dessa har förstörts av inläckande vatten. 

 
16 Rotationsriktning 
Kvarnen är byggd för att kunna köras åt bägge håll. Det är bra att t.ex. varje halvår ändra 

rotationsriktning. Du kommer inte att hinna slita ut rivverket men det slits jämnt om man kör åt olika 

håll.  

 

17 Miljö och avfallskvarn 
När du har fått kvarnen monterad och allt fungerar, har du en köksmaskin, sannolikt den enda, som 

underlättar din källsortering. Du är också mer miljövänlig – oavsett hur du har hanterat matavfallet 

tidigare.  

 

Matavfall blir i moderna avloppsverk omvandlat till biogas och rötslam. Den biogas som görs möjlig 

med din avfallskvarn anses, i alla fall just nu, tillhöra den närmaste framtidens bästa bränsle. Den 

används i reningsverkets egna motorer och som fordonsbränsle. När gasen bränns bildas koldioxid och 

vatten. Bidraget från koldioxiden till växthuseffekten är mycket litet eftersom det mesta av avfallet 

kommer från växtriket. Rötslammet används mestadels som jordförbättringsmedel i t.ex. gräsmattor, 

vägslänter och golfbanor. 

 

Om kvarnen är ansluten till ett avloppsnät transporteras matavfallet i ett existerande infranät – dygnet 

om, utan buller, avgaser och energiförbrukning.  
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18 Maxmatic 4000 – 5000. Felåtgärd om rivverket har fastnat så hårt att det inte går 
att lossa med lossningsgaffeln – eller det har uppstått ett klingande ljud  

 

Rivverket har fastnat 
Det kan hända att det har kommit ner något smått och hårt som låser det roterande bordet. Om det 
inte går att lossa med lossningsgaffeln kan man försöka ”pilla” upp det hårda föremålet – om den 
syns. Går inte det måste man ta ner kvarnen och demontera inkastkärlet.  

 

 

Klingande ljud när kvarnen går 
Ibland kan det inträffa att det uppstår ett klingande ljud 
som när metall slår emot metall. Det är då högst 
sannolikt att rivkransen har förskjutits ur sitt ursprungliga 
läge. Det roterande bordet slår nu mot rivkransen. Detta 
kan inträffa t.ex. om det kommit ett mycket hårt material 
in i kvarnen och som kilar mellan det roterande bordet 
och rivkransen. 
 

Roterande
bord

Rivkrans

 
  

Gör så här: 

1. Om du kan lokalisera punkten där rivkrans och bord tar i varandra kan du prova att 

justera rivkransens läge genom att slå in en skruvmejsel mellan bordet och kransen. När bordet går 

fritt spänn de 6 skruvarna runt inkastkärlet. Det är dessa som håller rivkransen i läge 

  

2. Om du måste ta lös inkastkärlet genom att lossa på de 6 skruvarna: Det finns två 

packningar omkring rivkransen. En vinkelpackning nedanför och en större 4-kant packning ovanför. I 

regel har gummit i dessa svällt så att när de tas upp så att det inte går att sätta tillbaka dem. Till nöds 

kan du klippa bort en bit och limma ihop dem med snabblim. Men det kräver omsorgsfull rengöring. 

Det säkraste är att beställa nya packningar 

 

3. Montera ner kvarnen genom att 

lossa de tre muttrarna i infästningens pinnbultar. 

Lossa från vattenlåset. Vrid kvarnen försiktigt så 

att de tre muttrarna kan passera genom 

hålförstoringarna i kvarnens fläns. Håll emot så 

att du inte tappar kvarnen när muttrarna 

kommer till förstoringen som medger att 

muttrarna kan passera flänsen 

 

3 st pinnbult, 
brickor och muttrar

Inkastkärl

Utloppsrör

6 st skruv runt kärlet  
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4. Lyft ner kvarnen  

5. Ställ kvarnen upp och ner. Ta bort de sex skruvarna 

runt det koniska inkastkärlet. Vänd kvarnen och lyft bort 

inkastkärlet. Sitter det fast? Slå uppåt med handen eller med en 

gummiklubba så att den lossnar    

 

 

 

 

6. Rensa rivkransens alla spår med en skruvmejsel  

 

7. Sätt tillbaka rivkransen. Kontrollera att bordet kan rotera utan att det tar i rivkransen. 

Det gör du genom att rotera bordet för hand. Justera rivkransens läge tills rivkransen går fri  

 

8. När bordet snurrar utan att ta i kransen. Sätt tillbaka inkastkärlet och lås lätt med 

skruvarna. Kontrollera att bordet går fritt från rivkransen  

 

9. VIKTIGT! Spänn skruvarna försiktigt så att inte gängorna går sönder. Dra skruvarna 

successivt diagonalt, som på en bilfälg. Det är samtidigt viktigt att skruvarna spänner ordentligt så att 

rivkransen fixeras ordentligt. Kontrollera att skruvarnas stödklackar ligger rakt an mot stödet    

 

10. Kontrollera att bordet går fritt utan att ta i kransen. Lyft tillbaka kvarnen och vrid den så 

att de tre muttrarna hamnar i ändlägena i skåran så att kvarnens vikt kan vila på muttrarna 

 

11. Spänn de 3 muttrarna försiktigt så att godset i flänsen inte deformeras. Om godset 

deformeras kan läckage uppstå! Kvarnen skall hänga vertikalt  

 

12. Montera vattenlåset till utloppsröret. 

 

19 Felåtgärd om det blir svårare och svårare att starta med Maxitop eller Magnitube 
 

Det har läckt in vatten magneterna har försvagats. Beställ en ny. 


