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Instruccions d’ús – Trituradora BOSCH AXT 25 TC 
 
 
 
 
Abans de triturar 
-Poseu la màquina en una superfície plana. 
-Assegureu-vos d’haver endollat la màquina a una xarxa 
de 220-230 V. Feu servir un cable de secció gruixuda 
perquè la màquina no perdi potència. 
-Elimineu les restes de terra i pedres de les restes 
vegetals. No les introduïu a la trituradora perquè podrien 
danyar-la. 
-Assegureu-vos que la caixa inferior de recollida del 
triturat (11) és ben encaixada al seu lloc. En cas contrari, 
la màquina no s’engegarà. 
 
Posada en marxa 
-Premeu el botó verd (4) 
 
Aturada 
-Premeu el botó vermell “STOP” (5) 
 
Desembús 
-Si la màquina s’embussa i queda aturada, premeu el 
botó vermell “STOP” (5) i a continuació premeu el botó 
groc (6) i manteniu-lo premut.  
Subjecteu les restes amb la ma per evitar que us 
colpegin. 
 

 
 

  
 

 

 
Altres indicacions   
-Poseu-vos sempre unes ulleres de protecció, guants i 
taps a les orelles quan feu servir la trituradora. 
-Aquesta màquina permet triturar restes seques i restes 
verdes. En cas que les restes verdes quedin dins de la 
tremuja (8) i les hagueu d’empènyer, utilitzeu sempre la 
peça d’empènyer (7). 
-Aneu alternant les restes seques amb restes humides, 
per evitar embussaments. 
-No intenteu triturar més restes vegetals de les que pot 
absorbir la tremuja de recepció (8). Tritureu les restes en 
quantitats petites perquè la màquina pugui triturar-les 
correctament. 
-No tapeu les reixes de ventilació de la màquina (3). 
 
Neteja 
-Retorneu l’aparell en condicions de neteja adients per tal 
que el següent usuari la pugui utilitzar en bones 
condicions. 
-Desconnecteu la màquina i netegeu-la amb un drap. 
-No utilitzeu aigua en la neteja ni aparells d’aigua a 
pressió. 
 

 

 

AVÍS  
MOLT IMPORTANT 
 

Llegiu  les instruccions de seguretat del 
dors i assegureu-vos d’haver-les entès . 

 

1 Bastidor 
2 Endoll de xarxa elèctrica 
3 Reixes de ventilació 
4 Botó verd (Engegar) 
5 Botó vermell d’aturada STOP 
6 Botó groc (Desembussar) 
7 Peça d’empènyer 

8 Tremuja 
9 Botó de retenció 
10 Botó d’ajustament 
11 Caixa de recollida del triturat 
12 Número de sèrie 
14 Indicadors LED 
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