
6. Enklare felsökning och åtgärder

a) Krossen varvar ner, stannar eller startar inte.
Brummande ljud hörs från motorn.

 * Bryt strömmen (huvudbrytare, väggsäkringar).
Vrid röda stoppknappen till intryckt låst läge.

 * Ta av inloppsrör. Använd skyddshandskar. Ta
bort ej malbara föremål från krossverket.

Placera losstagningsverktyget över malverkets
centrummutter så att det omger en kam på skivan.
Se figur.

Vrid verktyget med- och moturs tills skivan snurrar
fritt åt båda håll. Vid behov förläng verktygshand-
taget. Slå med hammare på sidan.

 * Sätt tillbaka inloppsröret och fixera med vredet.

 * Kontrollera väggsäkringar. Återställ dessa, röda
stoppknappen och huvudbrytaren. Vänta tills auto-
matiska motorskyddet är återställt. Starta krossen.

b) Krossen startar inte och inget ljud hörs.

 * Är röda stoppknappen återställd? Vrid moturs.

 * Är motorskyddet återställt? Tryck in röda stopp-
knappen.

 * Är inloppsrör (med brytare) i rätt läge och stängt?

 * Kontrollera huvudströmbrytare och väggsäkringar.

Om felet består, tillkalla behörig servicepersonal
eller kontakta Disperator / lokal representant.
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Driftinstruktion
för glaskrossar

1. Vad som får krossas
Endast glas (flaskor, burkar etc).

2. Vad som inte får krossas
Explosionsfarliga, smittofarliga, eller
kemiskt farliga ämnen (ex. lampor med
kvicksilver).

Ej krossbart:
Metall, sten, trä, plast, gummi, snören
och dylikt.

3. Varning - Roterande skiva
 * Håll ej ansiktet framför inloppsrörets

öppning.
 * Stick ej in handen i inloppsröret där kring-

flygande glassplitter kan förekomma.

4. Start / stopp
a) Fäst uppsamlingspåse vid utlopp.
b) Tryck på grön startknapp.

Kross och dammsugare startar.
c) Beroende på flaskornas storlek, släpp ner

dem en och en i inloppsröret var 5-10 sek.
d) Först då tomgångsljud hörs efter avslutad

krossning, tryck på röda stoppknappen.

5. Rutinkontroller och dagligt underhåll
a) Kontrollera regelbundet att krossen ej gå att

starta då inloppsrör öppnas.
b) Kontrollera sugutrustning regelbundet.

Vid minskad sugverkan, byt dammfilter.
c) Kontrollera regelbundet att gummi-

skydden i inloppsröret täcker hela dess
inloppsyta.

OBS: Om något av ovan (5a-c) inte kan
åtgärdas direkt, avbryt, slå av huvud-
brytare och tillkalla service.

d) Vid behov spola krossverket med
varmt vatten för att undvika dålig lukt.
Placera hink under utlopp. Stick in
slang i inloppsröret och förbi dess
sugrör. Starta krossen och spola rent.


