
PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE ODPADU 
 
Zař ízení smí obsluhovat pouze proškolený personál a to způsobem uvedeným v návodu 
k obsluze. 
 
Drtič  dokáže rozmě lnit většinu kuchyňského odpadu.  Zeleninu, ovoce, slupky, pecky, 
košťály, vaječné a ořechové skořápky, peč ivo, použité čajové sáčky, papírové utěrky, kosti  kotlet  
a kuřete, odřezky masa, rybí hlavy, cigaretové nedopalky, kávovou sedl inu spolu s f i l trem  
z překapávače, zbytky j ídel z tal ířů  včetně ubrousků  a párátek atd. 
 
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a postup drcení, omezí se tak možnost 
př ípadných problémů  nebo poškození př ístroje. 
 

 Nikdy nezapínejte drtič ,  pokud není zajištěn současně  průtok vody! 
 Chemikálie na č ištění odpadu nikdy nelijte př ímo do drtiče! 
 Př i  zapnutém drtič i  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.  Odstraňte zátku, pokud je použita, aby mohla voda volně  vtékat a zároveň  se umožni lo 
vkládání zbytků  do drt iče. 

2.  Pokud zj ist í te, že drtící  komora obsahuje předměty, které nejsou organického původu, 
př ivolejte kval i f ikovanou osobu, která provede elektr ické odpojení  drt iče a bezpečné vytažení 
c iz ího předmětu. 

3.  Pusťte studenou vodu. Stálý př ísun vody je nezbytný pro správnou funkci  drt iče a umožňuje 
průchod zbytků.  

4.  Stisknutím spínače zapněte drtič.  
5.  Nyní můžete zač í t  shrnovat zbytky př ímo do drt iče. 
6.  Po dokončení drcení, které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem nechte vodu ještě     

cca 15 sekund téci  pro důkladné proč ištění drt iče a odpadního potrubí.  
7.  Stisknutím spínače vypněte drtič .  
8.  Zastavte př ívod studené vody, t ím je drcení  ukončeno. 
 

Když není drt ič  v provozu, funguje stejně jako běžný si fon a zaj išťuje odtok vody z dřezu. 
 
Do drtiče nepatř í  
Nedoporučuje se vkládat do drt iče předměty vyrobené z materiálů ,  které v žádném př ípadě 
nejsou určeny k drcení. Mohou způsobit nepř í jemnosti  nebo přetíž i t motor. Patř í  zde např.  sklo, 
porcelán, plasty, kovy, igel i tové sáčky, hl iníkové fól ie, kožené předměty, plátno, guma, ale také 
mořské škeble, l isty artyčoku, kukuř ičné slupky apod. Obecně  plat í ,  že do drt iče nepatř í  nic,  
co není organického původu. 
 
Údržba drtiče 
Pokud se drt iče „Waste King Commercial“ používaj í  dle návodu na obsluhu, nevyžaduj í  žádnou 
údržbu. Všechny drtíc í  prvky jsou z nerezové ocel i ,  výkyvné drtící  lopatky jsou odolné prot i  
zablokování př i  běžném provozu. Ložiska jsou samomazná. Motor je trvale provozuschopný, 
chlazený vestavěným venti látorem. Integrovaná, manuálně  resetovatelná přetěžovací ochrana 
znemožňuje přetížení a poškození  motoru v př ípadě   jeho zablokování ciz ím předmětem. 
 
Odstraňování závad 
Drtič  se po zapnutí  nerozběhne. Př ivolejte kval i f ikovanou osobu, která provede nejprve 
elektrické odpojení drtiče a následující  kroky:  
 

1.  Zkontrolujte zda se v komoře nenachází cizí předmět,  který drtič  viditelně  blokuje 
(např .  př íbor, lahvový uzávěr).  

2.  Pomocí opačného konce vařečky nebo dlouhým šroubovákem zkontrolujte pohyblivost 
otočného talíře a př ípadně  jej rozhýbejte. Talířem musí jít otáčet.  

3.  Zatlačte červené tlač ítko pojistky v dolní části na el. krabici motoru drtiče.  
4.  Obnovte hlavní př ívod el. proudu.   
 
Pokud výše uvedené kroky nevedly ke zprovoznění drtiče, může se jednat o vnitřní závadu.  
 

Obraťte se na prodejce nebo odborný servis. Kontakt: www.drt iceodpadu.cz   
 
Poškození drt iče způsobené nesprávnou obsluhou v rozporu s dodaným návodem k obsluze  
a t ímto provozním řádem, nespadá do záruční opravy! 
 


