PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

Pro provoz drtiče platí jednoduché pravidlo:
- připravte si potravinový odpad
- pusťte studenou vodu
- zapněte drtič
- postupně vhazujte odpad po dávkách do drtičky, důkladně vydrcovat než přidáte další dávku.
Podstatně se snižuje možnost zapadnutí nevhodných předmětů do drtiče, které tam nepatří.
- po skončení drcení nechat drtič běžet se spuštěnou studenou vodou cca 25 sekund, aby se propláchla
a vyprázdnila drtící komora drtiče, tak nejlépe uslyšíte, jestli v drtící komoře něco nezůstalo.
Upozornění:
- drtič smí být v provozu pouze se spuštěnou vodou (minimálně 8 litrů/min.)
- zbytky potravin vhazovat postupně po dávkách a důsledně vydrcovat předešlou dávku, než přidáte
další. Drtič pak stíhá odpad zpracovávat - drtit a rozdrcený odpad plynule odtéká.
- drtič smí jet nepřetržitě max. 15 min a pak musí následovat 15 min. přestávka a opakovaně
- drtič potravinových odpadů SLOUŽÍ k likvidaci pouze potravinových odpadů.
- Nesmí se překračovat maximální jednorázový přísun odpadů i tekutin ( 1 litr ). Tedy např. kbelík
polévky vylévat do drtiče postupně po dávkách.
- Do drtiče NESMÍ odmašťující nebo rozpouštěcí látky (čističe, kyseliny, koncentráty, odvápňovače,
horké tekutiny aj.).
- Drtič NESLOUŽÍ jako čerpadlo při vypouštění VODY Z dřezu! Nadměrné množství vody drtič
přetěžuje a drtič se tím ničí!
Do drtiče nepatří kovy, sklo, plasty a igelity, vše co není organického původu např.:
- NEDRTÍME mycí houby, hadýrky, drátěnky
- NEDRTÍME lžičky plastové i příbory kovové
- NEDRTÍME skleničky, plastové kelímky, tácky, porcelánové střepy
- NEDRTÍME igelitové sáčky a cokoliv z igelitu a alobalu
Tělo drtiče:
- není odolné nárazu, nesmí se do něj narážet hrnci, vozíky aj.
- nesmí být pod vodou, ani vystavován stříkaní nebo potýkání vodou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a poškození drtiče.

KAŽDODENNÍ KONTROLA STAVU DRTIČE

- kontrola těsnosti instalace drtiče pod dřezem:
zkontrolujte, že drtič není potečený vodou od dna dřezu nebo od
netěsnosti potrubí odpadu a že neteče potrubí z drtiče do odpadu
- kontrola mechanických částí drtiče: zkontrolujte, zda v drtiči
nejsou předměty, které drtič blokují nebo překážejí provozu drtiče
a zda lze talířem v komoře bez většího odporu otáčet a jeho
lopatky se volně kývou. Cizí předměty MUSÍTE VYJMOUT
Postup při odstraňování závad (vždy PŘI VYPNUTÉM DRTIČI)
Drtič hlučí nebo se netočí:
1. vyjměte cizí předměty z drticí komory drtičky
2. rozhýbejte zablokovaný drtící talíř i lopatky v drtící komoře
pomocí vařečky nebo plochého šroubováku tak,
aby se talíř volně otáčel (viz. obr.č.1)
3. nechejte drtič úplně vychladnout (trvá to 1-3 hodiny !! )
4. teprve pak zatlačte pojistku v dolní části drtiče (viz. obr.č.2)
Netěsnosti drtiče
dotáhnout matici hrdla pod dřezem, popř. šrouby příruby u kolínka
TYTO ZÁVADY JE TŘEBA OKAMŽITĚ NAHLÁSIT POVĚŘENÉMU ÚDRŽBÁŘI .
UPOZORNĚNÍ: pokud obsluha zjistí jakýkoli nepravidelný chod drtiče nebo vypadnutí pojistky, musí
závadu nahlásit pověřené osobě a drtič dále nepoužívat !

Drtičku NESMÍTE provozovat pokud nedojde K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD !

