PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE ODPADU
Zařízení smí obsluhovat pouze proškolený personál a to zpťisobem uvedeným v návodu k obsluze.
Drtič dokáže rozmělnit většinu kuchyňského odpadu. Zeleninu, ovoce, slupky, pecky, košťály, vaječné
a ořechové skořápky, pečivo, použité čajové sáčky, papírové utěrky, menší kosti, veškeré kuřecí kosti,
odřezky masa, rybí hlavy, cigaretové nedopalky, kávovou sedlinu s filtrem z překapávače, zbytky jídel
z talířu včetně ubrousku a párátek atd.
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a postup drcení, omezí se tak možnost případných
problémťi nebo poškození přístroje.
•
•
•

•
•

Při drcení je vždy nezbytný stálý přísun vody spolu s odpadem!
Zbytky nehrňte do drtiče neúměrně rychle. (Přeplňování drtící komory muže mít za následek
zpomalení celého procesu, ale také přetížení motoru a následné vypnutí tepelné pojistky).
Nepřekračujte maximální jednorázovou dávku tekutých odpadťi cca 5 litrťi. (Např. nádobu
polévky nebo omáčky vylijte do dřezu a drtiče nadvakrát).
Nelijte vařící nebo příliš horké tekutiny do drtiče! (Muže se zdeformovat sifon a potrubí).
Chemikálie na čištění odpadu nikdy nelijte přímo do drtiče! (Narušilo by se těsnění a poškodil
motor).
Při zapnutém drtiči nevsunujte ruku do komory drtiče!
Drtič - spodní část pod dřezem neoplachujte hadicí a nenarážejte hrnci nebo vozíky! (Nebezpečí
úrazu el. proudem nebo poškození přístroje).
Drtič smí jet nepřetržitě max. 15 min. a pak musí následovat 15 min. pauza!

Postup drcení:
1. Odstraňte dřezovou zátku, aby mohla voda volně vtékat a zároveň se umožnilo vkládání
zbytku do drtiče.
2. Pusťte studenou vodu. Stálý přísun vody je nezbytný pro správnou funkci drtiče a umožňuje
pruchod zbytku.
3. Stisknutím spínače zapněte drtič.
4. Nyní mužete začít shrnovat zbytky primo do drtiče. Větší kusy, které samy nepropadnou
protlačte k tomu určeným hrotem víceúčelové zátky do pracovní komory.
5. Po dokončení drcení, které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem, nechte vodu ještě
cca 15 sekund téci pro dukladné pročištění drtiče a odpadního potrubí.
6. Stisknutím spínače vypněte drtič.
7. Zastavte přívod studené vody, tím je drcení ukončeno.
Když není drtič v provozu, funguje stejně jako běžný sifon a zajišťuje odtok vody z dřezu.
Do drtiče nepatří
Nedoporučuje se vkládat do drtiče předměty vyrobené z materiálu, které v žádném případě nejsou určeny
k drcení. Mohou způsobit nepříjemnosti nebo přetížit motor. Patří zde např. sklo, porcelán, plasty, kovy,
igelitové sáčky, hliníkové fólie, kožené předměty, plátno, guma, ale také mořské škeble, listy artyčoku,
kukuřičné slupky apod. Obecně platí, že do drtiče nepatří nic co není organického puvodu.
Doporučení
Drcení se značně urychlí, pokud velké zbytky před vložením do drtiče rozkrájíte nebo rozlomíte na menší
díly. Například větší kosti, melounové slupky, kukuřičné klasy a vláknité materiály, jako je ananas
nebo rostlinné stonky. Větší kosti, vláknité slupky nebo fazolové lusky přesto vyžadují delší čas drcení.
Drtící efekt se zlepší, pokud budou drceny najednou různorodé materiály.
Údržba a kontrola zařízení
Z důvodu vznikajících vibrací se doporučuje jednou za 3 měsíce provádět následující:
1.
2.

Kontrola a případné dotažení stahovací matice hrdla drtiče pod dřezem.
Kontrola dotažení všech matic na odpadním sifonu.

Odstraňování závad
Drtič se po zapnutí nerozběhne nebo jen hučí. Přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede nejprve
elektrické odpojení drtiče a následující kroky:
1.

Vyjměte ochrannou manžetu
výlevky a zkontrolujte zda se v komoře nenachází cizí předmět,
který drtič viditelně blokuje (např. příbor, lahvový uzávěr).
2. Pomocí opačného konce vařečky nebo dlouhým šroubovákem zkontrolujte pohyblivost otočného talíře
i lopatek na čepech a případně tyto části rozhýbejte. (Talířem musí jít volně otáčet). Zablokování muže
způsobit i nepatrný zbytek nepodrceného odpadu!
3. Zatlačte červené tlačítko pojistky v dolní části drtiče.
4. Obnovte hlavní přívod el. proudu.
Pokud výše uvedené kroky nevedl y ke zprovoznění drtiče, muže se jednat o vnitřní závadu.
Obraťte se na prodejce nebo odborný servis. Kontakt: www.weltservis.cz
Poškození drtiče zpťis obené nes právnou obs luhou v rozporu s dodaným návodem k obs luze a tímto
provozním řádem, nes padá do záruční opravy!

