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City Composter
1) Innehåll
 - 1x Hink
 - 1x Lock
 - 1x Munstycke (med en o-ring fastmonterad)
 - 1x Bottenplatta
 - 1x Plastmutter
Se bild 1.
 
2) Placera plastmuttern i hinken, se bild 2 och 3.  
 
3) Kontrollera att o-ringen sitter korrekt på munstycket, se 
bild 4 och 5. 
 
4) Vrid fast munstycket på hinken tills det börjar ta emot 
och sitter på rätt plats. Skulle munstycket hamna i fel 
position eller om packningen hamnar ur position. Tag loss 
munstycket och vrid plastmuttern medsols ett steg och 
försök igen. Se bild 6 och 7.
 
OBS! Vrid ej för hårt eftersom då kan o-ringen på insidan 
hamna ur position, vilket kan orsaka läckage!
 
5) Placera bottenplattan längs ner i hinken. Var uppmärk-
sam att den platta sidan hamnar på ovansidan, se bild 8 
och 9.
 
6) Haka i vänstra sidan av locket i fästet och tryck sedan 
ner försiktit på andra sidan, tryck sedan åt locket på 
sidorna, se bild 10, 11 och 12.

Monteringsguide -  Bokashi

Urban Composter 
1) Innehåll
 - 1x Hink
 - 1x Lock
 - 1x Munstycke (med en o-ring fastmonterad)
 - 1x Bottenplatta
Se bild 1.
 
2) Kontrollera att o-ringen sitter på munstycket , se bild 2.  
 
3) Kontrollera att den inre plastdelen är centrerad, se bild 
3 och 4.
 
4) Vrid fast munstycket på hinken tills det börjar ta emot 
och sitter på rätt plats. Skulle munstycket hamna i fel 
position eller om packningen hamnar ur position. Tag loss 
munstycket och vrid plastmuttern medsols ett steg och 
försök igen. Se bild 5 och 6.
 
OBS! Vrid ej för hårt eftersom då kan o-ringen på insidan 
hamna ur position, vilket kan orsaka läckage!
 
5) Placera bottenplattan längs ner i hinken. Var uppmärk-
sam att den platta sidan hamnar på ovansidan, se bild 7 
och 8.
 
6) Haka i vänstra sidan av locket i fästet och tryck sedan 
ner försiktit på andra sidan, tryck sedan åt locket på sidor-
na, se bild 9, 10 och 11.
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