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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ 

ПОДРІБНЕННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАПИШІТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВІЙ ПОДРІБНЮВАЧ ТУТ 

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ

 z Цей подрібнювач харчових відходів був розроблений для роботи виключно з відповідньою 
домашньою електромережою 220В, 50Гц. Використання будь-якої іншого джерела напруги 
негативно впливає на продуктивність.

 z Уважно читайте всі інструкції. Зберігайте цю інструкцію в якості довідки.

 z Обов’язково ознайомтесь з ПРАВИЛАМИ ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: ПО-
ЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЧИ ТРАВМ перед використанням пристрою.

               Номер моделі:           Серійний номер:

*вищезазначена інформація написана на етикетці, прикріпленій знизу подрібнювача. Для Вашої зручності, 
запишіть модель та серійний номер перед установкою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - При використанні елек-
тричних приладів слід завжди дотримува-
тися основних запобіжних заходів, вклю-
чаючи наступне:

1. Читайте усі інструкції перед 
використанням приладу.

2. Щоб зменшити ризик травми, необхідний 
пильний нагляд під час виокристання 
приладу поряд з дітьми.

3. Не кладіть пальці чи руки в подрібнювач 
відходів.

4. Натисніть перемикач живлення у 
вимкнене положення та витягніть 
штекер, перш ніж намагаєтесь усунути 
застрягання або вийняти предмет з 
подрібнювача.

5. Коли намагаєтесь протовкнути відходи 
в подрібнювач, використовуйте довгий 
дерев’яний предмет, такий як дерев’яна 
ложка або дерев’яна ручка віника чи 
швабри.

6. Коли намагаєтесь вийняти предмети 
з подрібнювача, використовуйте довгі 
щипці чи обценьки.

7. Щоб зменшити ризик травмування 
матеріалами, які можуть бути виштовхані 
подрібнювачем, не кладіть в нього 
наступне: їдкі засоби для очищення 
стоків або подібні вироби; скло, фарфор 
або пластик; великі цілі кістки; металеві 
предмети, наприклад, кришки від пляшок, 
жестяні банки, алюмінієву фольгу або 
інше кухоне начиння; гарячий жир чи інші 
гарячі рідини.

8. Коли не використовуєте подрібнювач, 
залиште пробку на місці, щоб зменшити 
ризик попадання предметів у нього.

9. НЕ працюйте з подрібнювачем поки не 
встановите захист від бризків. 

10. Більш точні вказівки щодо заземлення 
див. у розділі «Електричні з’єднання» цієї 
інструкції.

11. Якщо шнур живлення пошкоджений, він 
повинен бути замінений виробником, 
сервісним агентом або уповноваженою 
особою, щоб уникнути небезпеки.
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1. ВИДАЛЕННЯ СТАРОГО ПОДРІБНЮВАЧА (ЯКЩО БУВ ВСТАНОВЛЕНИЙ)

2. ПІД’ЄДНАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

УНІВЕРСАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ, У ВАШОЇ МОДЕЛІ МОЖЕ ВАРІЮВАТИСЯ.
Перед початком цього кроку вимкніть електричне 
живлення в автоматичному вимикачі чи в електро-
щитку. Від’єднайте подрібнювач.
Якщо ваше старе кріплення має той самий тип, що і 
кріплення на новому подрібнювачі, просто відмініть 
інструкції по збірці, наведені в розділі 3. Якщо ваша 
нова система кріплення відрізняється дотримуйтесь 
наступних інструкцій:
A.   За допомогою розвідного ключа від’єднайте 

дренажну магістраль, де вона кріпиться до коліна 
подрібнювача.

B.   Зніміть подрібнювач з фланця раковини, 
повернувши кріпильне кільце ліворуч за 
годинниковою стрілкою (див. 1В). Якщо ви не 
можете повернути кріпильне кільце, постукацте 
молотком по одному з подовжувачів кільця. Деякі 
кріпильні системи мають трубчасті подовжувачі. 
Встановлення викрутки в одну трубу, це 
забезпечить доатковий важіль для повороту 
кріпильного кільця (див.1В). Деякі подрібнювачі 
можуть вимагати зняття або послаблення гайок з 

гвинтових кріплень (див 1С). Деякі подрібнювачі 
можуть вимагати зняття затискача.
Увага: під час виконання цього кроку 
обов’язково підтримуйте подрібнювач, 
інакше він може впасти, коли монтажне кільце 
від’єднане від монтажного вузла. 

C.  Щоб видалити залишкову систему кріплення з 
раковини, ослабте кріпильні гвинти, натисніть 
кільце кріплення. Під ним знаходиться стопорне 
кільце. Використовуйте викрутку, щоб кільце 
вискочило (див. 1D). Зніміть кріпильне кільце, 
захисне кільце та прокладкуз фланця раковини. 
Деякі кріплення потребують відкручування 
великого кільця, що утримує фланець раковини 
на місці. Протягніть фланець раковини через 
раковину і очистіть старий герметик з раковини.

ВАЖЛИВО: Це слушний час щоб очистити 
дренажні лінії, провівши зливний шнек 
або змійку водопроводу перед тим, як 

встановлювати новий подрібнювач.

Якщо ви використовуєте посудомийну машину, 
виконайту наступну процедуру. Якщо посудомийна 
машина не під’єднується, передивіться розділ 3.
A.  За допомогою тупого інструменту (сталевий 

пробійник чи дерев’яний штир), вибийте цілу 
пробку. Не використовуйте викрутку або гострий 
інструмент. (Коли вибивна заглушка потрапляє 
в подрібнювач, ви можете вийняти її або 
подрібнити, коли пристрій використовується. 
Це не призведе до пошкодження подрібнювача 
жодним чином, але для для цього може 
знадобитись деякий час).

B.  Підключіть шланг посудомийної машини (див. В2) 
за допомогую хомута шланга. Переконайтесь, 
що всі сантехнічні з’єднання герметичні та 
відповідають всім сантехнічним нормам та 
правилам. Пропустіть воду та перевірте 
герметичність.

1A 1B 1C 1D

2A

ДЕРЕВ’ЯНИЙ АБО 
МЕТАЛЕВИЙ ШТИР

ВИБИТИ 
ПРОБКУ

2B

ГУМОВИЙ 
ШЛАНГ

*AIR GAP

ЗЛИВ

ХАРЧОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ

ШЛАНГ 
ПОСУДОМИЙНОЇ 
МАШИНИ
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3.  ВСТАНОВЛЕННЯ ОПОРНОГО ВУЗЛА 

СИСТЕМА ШВИДКОГО КРІПЛЕННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ ПОВНІСТЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 
ПРИМІТКА: Уважно стежте за порядком монтажу деталей опорного 
вузла, оскільки вони були правильно зібрані на заводі (див. 3А). Також 
зверніть увагу на деталі кріплення для подушки на малюнку 3G щодо 
правильного положення кріплення для подушки.
ПРИМІТКА: Спробуйте потренуватися у цій збірці, перш ніж зібратися 
під раковину, щоб зрозуміти, як деталі з’єднуються між собою.
A.  Демонтуйте опорний вузол з подрібнювача, повернувши кільце 

кріплення вліво (за годинниковою стрілкою), і зніміть.

B.  Підійміть кільце кріплення до верхньої частини фланця раковини. 
Зніміть кріплення подушки, зніміть кільце кріплення. Можливо, вам 
доведеться потренуватися в установці кріплення для подушки на 
цьому етапі, перш ніж опинитися під раковиною. 

С.  Відкрутіть опорне кільце від фланця раковини та зніміть волоконну 
прокладку. Тепер у вас залишилися фланець раковини та гумова 
прокладка.

D.  Гумова прокладка використовується замість герметика на раковинах з 
нержавіючої сталі. Інші раковини вимагають використання герметика.

E.  Якщо герметик не використовується, вставте фланець раковини через 
гумову прокладку у отвір раковини. Не обертайте фланець раковини 
після того, як він сяде.

F.   Якщо замість прокладки ви використовуєте герметик, утворіть кільце 
навколо нижньої частини фланця раковини 
(див. 3D). Вставте фланець у отвір раковини, 
сильно натисніть на нього, щоб видавити 
надлишки (див. 3B). З-під раковини, обріжте 
надлишки герметика врівень з нижнім краєм 
отвору раковини.

G.  Знизу під раковиною насуньте прокладку на 
відкритий фланець раковини. Стрілками, спрямованими вгору, 
накрутіть опорне кільце на фланець раковини, затягніть рукою, поки 
фланець раковини не зміститься. На цьому етапі ви можете вставити 
пробку в раковину та залити водою, щоб перевірити ущільнення 
фланця раковини та переконатися у відсутності течі.

H.  Помістіть кріпильне кільце на фланець раковини і утримуйте на місці, 
встановлюючи кріплення подушки (великою стороною вниз), щоб паз 
на внутрішній стороні кріплення подушки прилягав до губи на фланці 
раковини, подібно до надягання кришки на пластиковий контейнер. 
Будь ласка, прочитайте важливу примітку нижче.

І.    Подрібнювач повинен бути встановлений таким чином, щоб кнопка 
відключення була легко доступною. 

3A
ЗНІМНИЙ ЗАХИСТ ВІД 
БРИЗОК

Система Швидкого Кріплення

ФЛАНЕЦЬ РАКОВИНИ

ПРОКЛАДКА ФЛАНЦЯ 
РАКОВИНИ

ВОЛОКНИСТА ПРОКЛАДКА

ОПОРНЕ КІЛЬЦЕ

КІЛЬЦЕ КРІПЛЕННЯ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПОДУШКИ

3B

РАКОВИНА 

ПРОБКА

ЗНІМНИЙ ЗАХИСТ ВІД 
БРИЗОК

ФЛАНЕЦЬ 
РАКОВИНИ

ГУМОВА ПРОКЛАДКА 
ФЛАНЦЯ РАКОВИНИ 
(ШПАКЛІВКА)

ОПОРНЕ КІЛЬЦЕ З 
ВОЛОКОННОЇ ПРО-
КЛАДКИ (ЗВЕРНІТЬ 
УВАГУ, СТРІЛКИ, 
ЩО ВКАЗУЮТЬ 
ВГОРУ)

КРІПИЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ
ВІДТЯГУВАННЯ 
ВУШОКПАЗ

КРІПЛЕННЯ 
ДЛЯ ПОДУШКИ

ВХІД ПОСУДОМИЙНОЇ      
                      МАШИНИ 

БУНКЕР ЛІКТЬОВА 
ПРОКЛАДКА

ГВИНТИ

ЛІКТЬОВИЙ 
ФЛАНЕЦЬ

ШАЙБА 
РОЗРЯДНИЙ ЛІКОТЬ

3D
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ВАЖЛИВА ПРИМІТКА: ДЕТАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ПОДУШКИ

4. ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ

5. КРІПЛЕННЯ РОЗРЯДНОГО ЛІКТЯ

Коли кріплення подушки встановлено 
правильно, кромка фланця раковини 
входить у паз на внутрішній стороні 
кріплення подушки, а кільце 
кріплення може бути витягнуте вниз 
за кріплення подушки і буде вільно 
обертатися. Нижній бортик кріплення 
подушки виконує функцію прокладки 
між дном фланця раковини і верхом 
розподільника. Див. ілюстрацію 3G

А.  Підключайте подрібнювач лише до 
відповідного побутового струму

ЗАЗЕМЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО РИЗИКУ 
УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРИКОМ, ЯКЩО ВИ СУМНІВАЄТЕСЯ 
У ТОМУ ЩО ПРИЛАД ПРАВИЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНО. НЕ 
ВИДОЗМІНЮЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ, ЩО ЙДЕ З ПРИЛАДОМ, 
ЯКЩО ВІН НЕ ПІДХОДИТЬ ДО РОЗЕТКИ.  КВАЛІФІКОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРИК.МАЄ ВСТАНОВИТИ  ПРАВИЛЬНИЙ ВИХІД ДО 
РОЗЕТКИ

НЕБЕЗПЕЧНО: НЕПРАВИЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Для подрібнювачів відходів, оснащених 
заземленим шнуром живлення. 
B. Цей прилад повинен бути заземлений. У разі 

несправності або поломки заземлення забезпечує 
шлях найменшого опору для електричного струму, 
щоб зменшити ризик ураження електричним 
струмом. Цей прилад оснащений шнуром,  що має 
заземлювач обладнання та штепсель заземлення. 

Штекер повинен бути підключений до відповідної 
розетки, яка встановлена належним чином і 
заземлена відповідно до всіх місцевих норм та 
правил. Якщо шнур живлення пошкоджений, 
він повинен бути заміненим виробником, його 
сервісним агентом або кваліфікованою особою, 
щоб уникнути небезпеки.

А. Підключіть відхідний лікоть до розподільника (див. 
5А), перейдіть до кроку 6, а потім підключіть нижню 
частину ліктя, затягнувши ковзну гайку (див. 5В).

В. Якщо ви підключаєтеся до посудомийної 
машини, поверніться до розділу 2B. Якщо ні, 
переконайтесь, що всі сантехнічні з’єднання 
герметичні та відповідають всім сантехнічним 
нормам та правилам. Пустіть воду та перевірте 
на герметичність.

3D 3E

РАКОВИНА  
ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ФЛАНЦЯ  

ГУМОВА 
ПРОКЛАДКА

ВОЛОКНИСТА 
ПРОКЛАДКА                                               

ОПОРНЕ 
КІЛЬЦЕ

ДНО 
ШАЙБИ 

ПОДУШКИ  
МОНТАЖНЕ КІЛЬЦЕ 

ПОВИННО ВІЛЬНО 
РУХАТИСЯ ВГОРУ ТА ВНИЗ

ФЛАНЕЦЬ 
РАКОВИНИ

ВІДКРИТА 
ПЛОЩА, ВІДСУТНІ 

ПЕРЕШКОДИ

3G
РАКОВИНА

ДЕТАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ПОДУШКИ

КРІПИЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ

НИЖНЯ 
“ГУБА” 

ФЛАНЦЯ 
РАКОВИНИ

ПАЗ

ДНО 
ШАЙБИ

КРІПЛЕННЯ 
ПОДУШКИ

5A 5B
ГУМОВА ПРОКЛАДКА
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6. ПІД’ЄДНАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА ДО МОНТАЖНОГО ВУЗЛА

7. ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ  

ПОРАДИ ДЛЯ УСПІШНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

8. ОЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

A.  Подайте подрібнювач під монтажний вузол. Направляйте 
виступи воронки в гнізда кільця кріплення. Поверніть 
кріпильне кільце приблизно на 1/4 вправо, щоб 
тимчасово підтримати подрібнювач (див. 6A). 

B.  Повертайте кріпильне кільце та подрібнювач, доки лікоть 
розподільника не вирівняється з режектором (див. 6B).

C.  Поверніть кріпильне кільце вправо (проти годинникової 
стрілки), поки воно не досягне фіксуючого положення, 
як показано (6D). Виступи воронки повинні знаходитися 
ліворуч до кінця від кріпильних гнізд (див. 6C & 6D).

D.  Якщо кріпильне кільце важко повернути, ви можете 
додати невелику кількість вазеліну або рідкого мила 
до виступів воронки. Пропустіть воду та перевірте на 
герметичність.

Перешкодостійкі обертові крила видають 
клацальний звук, коли на початку розгойдуються 
на місці. Це вказує на нормальну роботу.
A.  Зніміть пробку раковини. Увімкніть середній потік 

холодної води.
B.  Поверніть перемикач у положення ON; двигун 

обертається на повній швидкості і готовий до 
використання.

C.  Висипте харчові відходи. По стоку можуть 
спускатися обрізки, корки, шкірки, насіння, 
дрібні кісточки та кавова гуща. Для прискорення 
подрібнення харчових відходів  їх легше викидати 
разом з іншим сміттям. Не варто турбуватися, 

що подрібнювач уповільнює швидкість при 
подрібненні. Подрібнювач фактично збільшує 
роботу обертання (подрібнення) і працює в 
звичайних умовах.

D.  Перш ніж вимикати апарат, дайте воді та засобу 
працювати приблизно протягом 15 секунд 
після подрібнення або зупинки подрібнення. Це 
гарантує, що всі відходи є ретельно промитими 
через режектор та злив.

E.  Не рекомендується використовувати гарячу 
воду під час утилізації, розрізання або розбиття 
великих кісток, кірок та запущеного подрібнювача. 
Холодна вода буде утримувати відходи і тверді 
жири тож подрібнювач зможе вимити частинки.

A.  Перед використанням посудомийної машини переконайтеся, що подрібнювач порожній, щоб відходи могли 
правильно стікати.

B.  Ви можете залишити пробку у стічному отворі, коли подрібнювач не використовується, щоб запобігти 
потраплянню посуду та сторонніх предметів в подрібнювач.

C.  Подрібнювач міцно побудований, щоб забезпечити вам багато років безперебійного обслуговування. Він 
буде подрібнювати всі звичайні харчові відходи, окрім  таких предметів, як пластик, жерстяні банки, кришки 
від пляшок, скло, фарфор, шкіра, тканина, гума, нитки та алюмінієва фольга або пір’я.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЗМАЗУВАТИ 
ПОДРІБНЮВАЧ!

Двигун постійно змащується. Подрібнювач 
самоочищається та обдирає свої внутрішні частини 
при кожному використанні. НІКОЛИ не наливайте 
луг або хімічні очищувачі для зливу в подрібнювач, 
оскільки вони спричиняють серйозну корозію 
металевих деталей.

Якщо все ж використовували хім.речовини, це 
можна легко виявити, і  всі гарантії втрачають 
силу. Мінеральні відкладення з вашої води 
можуть утворюватися на вертушці з нержавіючої 
сталі, створюючи вигляд іржі. НЕ ТУРБУЙТЕСЬ, 
використовувані вертушки з нержавіючої сталі не 
піддаються корозії

6С 6D

6B

ЛІКОТЬ

6A
ГНІЗДО

ВИСТУПИ

РЕЖЕКТОР

ВИСТУПИ ВОРОНКИ В 
«ПІДТРИМНІЙ» ПОЗИЦІЇ 

ЗАМИКАННЯ ДЕТАЛЕЙ

ВИСТУПИ ВОРОНКИ 
В «ЗАКРИТІЙ» 
ПОЗИЦІЇ

КРІПИЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ
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ЗВИЧАЙНА УСТАНОВКА

Обертовий диск з нержавіючої сталі не піддається корозії.
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9. ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Перш ніж віддавати на ремонт або заміну, ми реко-
мендуємо переглянути наступне:
ГУЧНІ ШУМИ: (крім тих, що виникають під час подріб-
нення дрібних кісточок та фруктових кісточок): Зазви-
чай шуми викликані випадковим потраплянням ложки, 
кришки від пляшки або іншого стороннього предмета. 
Щоб це виправити, вимкніть електричний вимикач та 
воду. Після зупинки подрібнювача зніміть захист від 
бризок, витягніть предмет щипцями з довгими ручками 
та замініть захист від бризок.
БЛОК НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ: від’єднайте шнур жив-
лення або поверніть настінний вимикач або переми-
кач коробки вимикача в положення “OFF”, залежно від 
вашої моделі та конфігурації проводки. Зніміть пробку 
та / або захист від бризок. Перевірте, чи вільно оберта-
ється вертушка, використовуючи дерев’яну ручку міт-
ли. Якщо поворотний диск обертається вільно, замініть 
захист від бризок і перевірте кнопку скидання, щоб пе-
ревірити, чи він спрацював. Кнопка скидання червона 
і розташована на передній панелі розподільника. На-
тисніть кнопку, доки вона не клацне і не залишиться 
натиснутою.
Якщо кнопка скидання не спрацювала, перевірте, чи 
не замикається або не обривається провід, що підклю-
чається до подрібнювача. Перевірте вимикач елек-
тричного живлення, блок запобіжників або вимикач. 
Якщо електропроводка та електричні компоненти цілі, 
пристрій може мати внутрішні проблеми, що вимага-
ють обслуговування або заміни.

ЯКЩО ОБЕРТОВИЙ ДИСК НЕ ОБЕРТАЄТЬСЯ ВІЛЬ-
НО: вимкніть подрібнювач, а потім перевірте, чи немає 
сторонніх предметів, що потрапили між обертовим 
диском та шліфувальним кільцем. Здвиньте предмет, 
обертаючи диск за допомогою дерев’яної ручки мітли 
(див. 9А), і вийміть предмет. Якщо сторонній предмет 
відсутній, можуть бути внутрішні проблеми.
Протікання: Якщо пристрій протікає вгорі, це може бути 
пов’язано з:
1. Неправильне розміщення фланця мийки (центру-
вання прокладки, шпаклівка або затягування).
2. Опорне кільце неправильно затягнуте. 
3. Пошкоджене або неправильно встановлене кріплен-
ня подушки.

Якщо витікання відбувається у відведеному коліні, це 
може бути наслідком неправильного затягування гвин-
тів фланця ліктя.

9A

ЗНІМІТЬ ЗАХИСТ 
ВІД БРИЗОК

ОБЕРТОВИЙ ДИСК
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10. ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ВИМИКАЧА КОМПРЕСОРА ДЛЯ ПОДРІБНЮВАЧА (ВБУДОВАНИЙ 
ПОВІТРЯНИЙ ВИМИКАЧ)

Привід, який складається з:

1. Кнопка приводу
2. Гайка приводу
3. Розетка приводу (чорна різьбова частина)

Датчик повітряного вимикача встановлений у подрібню-
вач. Із зовнішньої сторони розподільника видно лише 
сопло повітряної трубки.

Агрегат повітряної трубки, який складається з
4. Повітряна трубка - прозора або чорна
5. Вхідний отвір для датчика
6. Шнур живлення подрібнювача

Вимикач компресора для  подрібнювача постачається у трьох основних частинах: 

Інструкція з монтажу та експлуатації:

A.   Просвердліть отвір від 33 мм до 35 мм у раковині 
або стільниці, де слід розмістити кнопку приводу 
(# 1).

B.   Вставте зверху розетку приводу через 
просвердлений отвір.

C.   Надійно підключіть повітряну трубку (# 4), одну 
сторону до розетки приводу (# 3), а одну сторону - 
до вхідного отвору для датчика (# 5).

D.   Підключіть шнур живлення подрібнювача (# 6) до 
основної електричної мережі.

E.   Щоб увімкнути подрібнювач, натисніть кнопку 
приводу (# 1). Щоб вимкнути, знову натисніть 
кнопку приводу.

Додаткові Пристрої Для Харчового Подрібнювача
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