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Návod správneho vypnutia a znovu spustenia elektrického kompostéra 

GreenGood pri plánovanej dlhodobej odstávke 
 
 
Ako dlho plánujem nepoužívať el. kompostér?  
 

• Týždeň – vyčistenie a menšia údržba nezaškodí  
                                                                

• Viac ako týždeň – postupujte podľa nižšie 
uvedených odporúčaní a inštrukcií  

 
 
Ako správne vypnúť elektrický kompostér GreenGood? 
 
V prípade, že sa chystáte zariadenie odstaviť / vypnúť dlhodobejšie z elektrického pripojenia, 
urobte tak až po 48 hodinách od posledného vloženia odpadu. Odpad musí byť úplne 
skompostovaný a suchý, aby nedochádzalo počas nečinnosti zariadenia k zahnívaniu. 
Vyhnete sa tým sprievodným faktorom hnitia, ako je napr. nepríjemný zápach a stvrdnutie 
kompostu v kompostéri. Stvrdnutie kompostu môže vyústiť až do technickej poruchy 
zariadenia pri opätovnom spustení procesu kompostovania. Kompost vyberajte iba keď 
zariadenie pracuje v úspornom režime.   
 
 
Prečo odporúčame kompost po vypnutí elektrického kompostéra úplne vybrať? 
 
Ako aj ľudia, tak aj zariadenia si potrebujú občas oddýchnuť. Úplný oddych elektrickému 
kompostéru doprajeme len vtedy, ak ho zbavíme ťažoby kompostu. Zároveň by sme mu mali 
dopriať aj úplnú vnútornú očistu. Dôkladné vyčistenie kompostovacej nádoby, filtrov,  
otvorov pre prívod a odvádzanie vzduchu, pary a vlhkosti je dôležité pre účinné 
a bezproblémové dlhodobé fungovanie elektrického kompostéru. 
 
Ak si chcete byť istý správnym vyčistením a údržbou zariadenia, zašlite nám na emailovú 
adresu vladimir.petras@menejodpadu.sk fotografiu teplotných kontroliek umiestnených na 
dne kompostovacej nádoby spolu s fotografiou výrobného štítku zariadenia. A mi sa 
postaráme o to, aby vaše zariadenie správne fungovalo. 
 
Príklad fotografie výrobného štítku a teplotných čidiel:  
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Prečo odporúčame uskladniť vybratý kompost? 
 
Vybratý kompost z kompostéru pred odstavením zariadenia bude slúžiť pre opätovné 
spustenie kompostéru a okamžité začatie kompostovacieho procesu. V prípade, že by ste si 
spracovaný kompost neuskladnili, je nutné realizovať celý úvodný proces kompostovania. 
Tento proces zahŕňa požadované množstvo mikroorganizmov Acidulo® (finančne nákladné) 
a dvojtýždňové prispôsobovacie obdobie, pokiaľ bude kompostér pripravený k plnej 
prevádzke. 
    
 
Koľko kompostu mám uskladniť pre znovu spustenie kompostovacieho procesu? 
 
Ak chcete dosiahnuť po opätovnom spustení kompostovacieho procesu okamžitú účinnosť 
kompostovania, odporúčame vložiť do kompostéru štartovacie piliny s mikroorganizmami 
Acidulo®, alebo uskladnený kompost až do výšky osi minima. Os minima v kompostovacej 
nádobe určuje otáčací hriadeľ. Odložte si toľko kompostu, aby vám pri opätovnom spustení 
vyplnil kompostovaciu nádobu vo vnútri kompostéru až do výšky otáčacieho hriadeľa. 
 
 
Aké sú správne podmienky uskladnenia kompostu? 
 
Ak chcete dosiahnuť okamžitú maximálnu účinnosť procesu spracovania kuchynského 
odpadu po novom spustení, bez dvojtýždňového prispôsobovacieho obdobia, mali by ste 
vybratý spracovaný kompost pred odstavením elektrického kompostéru uskladniť 
v otvorenom plastovom vreci, ktoré vložíte najlepšie do kartónovej krabice. Ak nemáte 
kartónovú krabicu, môžete použiť umelohmotnú nádobu alebo košík. Nádobu neuzatvárajte. 
Uskladnite nádobu s kompostom pokiaľ možno v dobre vetrateľnej suchej miestnosti bez 
priameho slnečného žiarenia. Teplota v miestnosti nesmie klesnúť pod 5° C. Takto 
uskladnený kompost je možné po 6 až 10-tich mesiacoch doby uskladnenia opätovne využiť 
k rozbehu kompostovacieho procesu.  
 
 
Ako mám postupovať pri opätovnom spustení kompostéru do prevádzky? 
 
Veľmi jednoducho. Vyčistite mriežku a filtre systému odvádzania pary a vlhkosti. Vložte 
požadované množstvo uskladneného kompostu, alebo pilín s mikroorganizmami Acidulo® do 
kompostéru až po os minima, zalejte potrebným množstvom vody tak, aby bol po premiešaní 
kompost mokrý po celej dĺžke kompostovacej nádoby. Kuchynský odpad začnite vkladať 
najskôr po 24 hodinách od spustenia zariadenia. Množstvo odpadu vkladajte postupne po 
dobu 10-tich dní.  
Mikroorganizmy Acidulo ™ majú dvojtýždňové prispôsobovacie obdobie (10 pracovných dní). 
V týchto dňoch pridávajte organický odpad postupne. Začnite pracovať s približne 20% 
kapacitou prístroja a postupne navyšujte na maximum bioodpadu denne v poslednej fáze 
tohto zahajovacieho procesu - neprekračujte toto maximum. V úvodnej fáze odporúčame 
tieto množstvá vážiť.   
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Ak ste spracovaný kompost z kompostéra po vypnutí zariadenia nevybrali, je nutné pred 
opätovným spustením kompostéra tento kompost prekopat až po dno kompostovacej 
nádoby, tak aby bol sypký. Zatvrdnutú a plesnivú hmotu pred spustením zariadenia 
odstráňte z kompostovacej nádoby. Zabránite tým prípadnému poškodeniu prekopávacích 
lopatiek, motora a prevodovky kompostéra.  
 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

Tím JRK Slovensko 


