
PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE ODPADU 

Zařízení smí obsluhovat pouze proškolený personál a to zpťasobem 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, kosti kotlet 
a kuřete, odřezky masa, rybí hlavy, cigaretové nedopalky, kávovou sedlinu spolu 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 problémů nebo poškození přístroje. 

• Nikdy nezapínejte drtič, pokud není zajištěn současně prutok vody!
• Chemikálie na čištění odpadu nikdy nelijte přímo do drtiče!
• Při zapnutém drtiči nevsunujte ruku do drtící komory pod lamely gumové manžety!
• Spodní část drtiče pod dřezem neoplachujte hadicí a nenarážejte do jeho pláště hrnci

nebo vozíky!

Postup drcení: 

1. Před použitím drtiče se ujistěte, že drtící komora neobsahuje předměty, které nejsou
organického puvod u.

2. Stisknutím spínače zapněte drtič a zároveň se přesvědčte, že začala přes trysky
přitékat voda do mísy. Stálý přísun vody je nezbytný pro správnou funkci drtiče
a umožňuje průchod zbytku. Poté můžete začít pozvolně shrnovat nebo vysypávat
odpad do drtiče.

3. Pokud pri drcení dojde k zastavení motoru, ihned vypněte drtič. Přivolejte
kvalifikovanou osobu, která provede elektrické odpojení drtiče! Odstraňte veškerý
odpad a materiál, který zapříčinil zastavení motoru. Zkontrolujte jestli se otočný talíř
pohybuje volně, vyčkejte 3 minuty a stlačte červené tlačítko resetovatelné pojistky
umístěné na skřínce svorkovnice motoru. Poté můžete opět zapnout drtič.

4. Pokud motor hučí a otočný talíř se neotáčí zvolna, obvykle se v pracovní komoře
vyskytuje nějaká překážka, která tento jev zapříčiňuje, například kov. Ihned vypněte
drtič. Přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede elektrické odpojení drtiče!
Pomocí vhodného nástroje (vařečky, dřevěné násady smetáčku) pátrejte po příčině
zaseknutí někde na obvodu otočného talíře a snažte se jej uvolnit pootočením proti
směru hodinových ručiček. Jakmile je otočný talíř opět volný, vyjměte materiál
nebo c1z1 předmět, který brán i I v chod u. Zkontrolujte resetovatelnou pojistku
a zapněte drtič.

S. Dťaležité: vždy nechte zapnutý drtič a vodu ještě po dobu 3 minut po každém drcení,
aby se jednotka pročistila a zároveň došlo k dukladnému spláchnutí odpadu z potrubí
do hlavní kanalizace. Poté vypněte drtič.

Do drtiče nepatří 
Některé odpady mohou zpusobit nepříjemnosti nebo přetížit motor. Vyhněte se následujícím 
materiálum: konzervy, různé obaly, krabice od mléka, pet lahve, sklenice, uzávěry 
od lahví, porcelán, sklo, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, plátno, kOže, 
guma, ale také mořské škeble apod. Obecně platí, že do drtiče nepatří nic, co není 
organického puvodu. 

Odstraňování závad 
V případě, že drtič nefunguje ani po provedení výše popsaných úkonu v kapitole „postup drcení" 
které patří k běžné údržbě, zkuste ještě zkontrolovat přívodní kabel, zda není zkratován, 
přerušen nebo odpojen z el. sítě. Zkontrolujte také vypínač, rozvaděč nebo jistič. Pokud je 
elektroinstalace a elektrické prvky v pořádku, muže se jednat o vnitřní závadu, která vyžaduje 
opravu drtiče. 

Obraťte se na prodejce nebo odborný servis. Kontakt: www.weltservis.cz 

Poškození drtiče zpOsobené nesprávnou obsluhou v rozporu s dodaným návodem 
k obsluze a tímto provozním řádem, nespadá do záruční opravy! 


