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E

ОТНОСНО ТОВА УПЪТВАНЕ
Това упътване се отнася за няколко
модела. Поради това някои от описаните
характеристики може да не са налични във
вашия модел.

Значение на символите
Предупреждение.Предупреждение
за опсност от нараняване.

FRANKE си запазва правото да
извършва промени без предварително
уведомление. Настоящото е валидно
към момента на издаване.



Действие за базопасност и
действие предпазващи от
нараняване.



Действия. Предписаните действия
да бъдат изпълнени.



Резултат. Резултат от
предписаните действия.
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Предварително условие за



Пазете това упътване.
Използвайте описания уред само
съгласно предназначението.

извършване на действието.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мелницата за хранителни отпадъци е
електрически уред, който се монтира под
мивката и раздробява хранителните
отпадъци.

Уверете се че регулациите позволяват да се
монтира мелница.
Използвайте уреда само за хранителни
отпадаци.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изключете уреда преди следното:
Когато почиствате уреда или вадите
нещо отвътре..

Когато освобождавате заседнал
предмет, използвайте дървена лъжица
или друга дълга дръжка..
Когато вадите предмет от вътре,
използвайте дълги щипки.

Инструкция предотвратяваща риск от
пожар, токов удар и нараняванеПредупреждение: При употреба на
електроуреди трябва да се спазват
някои
правила
включително
следните:
Преди употреба прочетете всички
упътвания.
За
избягване
на
нараняване,
надзиравайте уреда, когато в близост има
деца..
Не поставяйте пръстите или ръката в
уреда.





Ако уредът е магнитно
чувствителен, трябва да се
използват немагнитни инструменти.
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НЕ ПОЛЗВАЙТЕ уреда без предпазната
мембрана.
За правилно заземяване вижте частта
за ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ.
Уредът е разработен само за 220-240V~,
50/60 Hz. Използването на друго
напрежение или честота нарушава
работата на уреда.
Източникът на електричество трябва да бъде
защитен с предпазител.


За да намалите риска от нараняване не
поставяйте в уреда следното: мидени
черупки, сода каустик, каналин или други
подобни;стъкло, порцелан или пластмаса;
големи кости; метал като капачки или
кенчета; алуминиево фолио или гъби;
гореща мазнина или течност; царевични
кочани.
Когато уредът не работи поставяйте
капачката, за да избегнете попадане на
предмети вътре.

EN

СЪСТАВНИ ЧАСТИ
КАПАЧКА

ПОДВИЖНА МЕМБРАНА

ФЛАНЕЦ

ВЛАКНЕСТО УПЛЪТНЕНИЕ

ПОДДЪРЖАЩ ФЛАНЕЦ

ГОРЕН МОНТАЖЕН ПРЪСТЕН

МОНТАЖНИ ВИНТОВЕ

ЗАДЪРЖАЩ ПРЪСТЕН

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН*

ДОЛЕН МОНТАЖЕН ПРЪСТЕН*
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МОНТАЖЕН ЗЪБ

ИЗВОД ЗА СЪДОМИЯЛНА

* Уплътнителния и долния монтажен пръстен
остават фиксирани към уреда по време на
монтажа

ДЕМОНТАЖ НА СТАРИЯ УРЕД
ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ,ВАШИЯТ УРЕД МОЖЕ
ДА Е РАЗЛИЧЕН. Преди тази операция
изключете захранването от прекъсвача или

За

да премахнете останалата част от мивката
отхлабете винтовете и натиснете нагоре
монтажния пръстен. Под него е задържащия
пръстен. Освободете с отвертка (фиг. 1D).
Махнете монтажния пръстен, предпазния
пръстен и гарнитурата от мивката. Някои
системи изискват развиване на големия
пръстен придържащ фланеца към мивката.
Издърпайте фланеца от мивката и почистете
старото уплътнение.

бушона. .
Изключете

уреда.

Ако вашият стар уред е от същия модел
като новия, просто изпълнете в обратен
ред инструкциите от част ИНСТАЛИРАНЕ
И МОНТАЖ. Ако новият уред е друг
модел, следвайте инструкциите:


Подгответе съд, за да съберете

Уверете

се че мивката е чиста и добре
подсушена.

евентуални остатъци от вода и
отпадаци в стария уред..
Използвайте

тръбен ключ, за да
ВАЖНО: Това е подходящ момент да почистите

демонтирате сифона към мелницата за

канализацията с препарат или водопроводно

отпадаци (фиг.. 1A).

жило..

Отделете

мелницата от фланеца към
мивката като завъртите монтажния
пръстен на ляво по посока на
часовниковата стрелка (фиг. 1B). Ако не
можете да завъртите монтажния
пръстен, ударете с чук по някой от
издатъците на пръстена. Някои системи
имат тръбни удължения, където може
да вкарате отвертка за допълнителен
натиск върху монтажния пръстен (фиг.
1B). Някои системи може да налагат
отстраняване или разхлабване на
монтажните винтове (фиг. 1C). Някои
модели може да изискват
освобождаване на скобата.

ВНИМАНИЕ: Убедете се, че държите добре
мелницата, защото може да падне при
освобождаване на монтажния пръстен.

5

1A

1B

1C

1D

N

ВОДОПРОВОДНО СВЪРЗВАНЕ

преливник

Ако не се свързват съдомиялна
машина или преливник, пропуснете
тази стъпка.



2A

2B

Маркуч на
съдомиялна

маркуча на преливника
(фиг.2B) като използвате скоба. Ако
диаметърът е различен, трябва да
използвате стъпаловиден гумен
конектор.

 С тъп инструмент (метален пробой или
дървена шпилка) избийте целите тапи (фиг. 2A).
Не използвайте отвертка или друг остър
инструмент. (При това тапата изпада в
мелницата и може да бъде извадена или
смляна. Смилането няма да повреди уреда, но
може да изисква повече време.).

За непрекъснато
подаване
- не еднократно
зареждане

Извод за
съдомиялна


Свържете

Ако има съдомиялна машина, тя трябва да
бъде предварително свързана към съответния
извод на сифона, а ако няма такъв следвайте
инструкцията:

ЕЛЕКТРИЧЕСКО
СВЪРЗВАНЕ
НА МЕЛНИЦА
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ОКОБЕЛЕНА СЪС
ЗАПЕЧАТАН ЩЕПСЕЛ

Overflow
Маркуч

Извод за
сифона

Свържете маркуча на съдомиялната
като използвате скоба (фиг. 2B)
Уверете се, че всички връзки са
здрави и съгласно изискванията. С
течаща вода проверете за течове.

3A
ТВЪРДА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ВРЪЗКА

13 AMP
ПРЕДПАЗИТ.
ДВУПОЛЮС.

13 AMP
ПРЕДПАЗИТ.
ДВУПОЛЮС.
СТЕНЕН КЛЮЧ
.

СТЕНЕН КЛЮЧ

13 AMP
ПРЕДПАЗИТ
ПОД МИВКАТА

3B

КОНТАКТ

Подмяна на предпазителя в щепсела
9 Капакът на предпазителя трябва да бъде поставен.
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9 Махнете капака и извадете предпазителя. 9
Заменете с 13 Amp. Ако капакът е повреден трябва да
се подмени от

Подмяна на предпазителя в щепсела
9 Капакът на предпазителя трябва да бъде поставен.
9 Махнете капака и извадете предпазителя. 9 Заменете с
13 Amp. Ако капакът е повреден трябва да се подмени от
сервизния техник. Не използвайте без капак

Монтаж на кривката
Модели CE-50, CE-75, TE-75S
Притиснете

планката към гуменото
уплътнение и притегнете с винтовете (фиг.
4A). След това притегнете с гайката в долната
част (фиг. 4B). Ако използвате права тръба, тя
трябва да съответства на кривката. Махнете
гарнитурата от кривката и я поставете на
правата тръба..

МОДЕЛИ TE-50, TE-75, TE-125, TE-125BF
Притиснете

краищата на пружинната скоба и я
извадете от тръбата. Поставете скобата върху
гладката част на кривката и я плъзнете върху
набраздяването (фиг. 4C). Поставете кривката
в гумената тръба

гумено
уплътнение

4A

4B
Постъвете скобата върху гумената тръба и

Ако свързвате съдомиялна, върнете се на част
ВОДОПРОВОДНО СВЪРЗВАНЕ частion (2A-B).
Ако не, убудете се, че всички връзки са здрави
и проверете за теч, като пуснете водата.

отпуснете

за

затягане.

използвате права тръба,
съответства на кривката.

Ако
трябва да

(фиг.4D).

тя

СКОБА

4C

4D






Ако свързвате съдомиялна, върнете се на част
ВОДОПРОВОДНО СВЪРЗВАНЕ (2A-B). Ако не,
убудете се, че всички връзки са здрави и
проверете за теч, като пуснете водата

.

. РАБОТА С ПНЕВМАТИЧЕН БУТОН

4. Шлаух – прозрачен или черен.
5. Гайка

Монтаж на пневматичен бутон
Състои се от:

1

1. Бутон
2. Гайка
3. Изход

2

TСЕНЗОРЪТ НА ПНЕВМАТИЧНИЯ БУТОН е
вграден в самата мелница. Видим отвън е само
изводът за въздуховода.

3

5

ВЪЗДУХОВОДЪТ се състои от:
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Ако няма отвор, разпробийте такъв с
диаметър 35-40 мм върху мивката или плота(1),
за да поставите в него бутона.

Преди

машина, се уверете, че мелницата е
празна за да се получи добро
оттичане..

Поставете

отгоре в разпробития
отвор бутона.

Когато

не използвате мелницата,
може за поставите капачката, за да
не попадат в нея чужди тела.

Поставете

гайката (2) на бутона (3) и
затегнете здраво на ръка.
Поставете здраво шлауха с единия
край на бутона(3) а другия на извода
на мелницата.

Мелницата

е предвидена за
дългогодишна безпроблемна работа.
Тя преработва всякакви нормални хранителни
отпадъци, но тя няма да раздроби пластмаса,
кенчета, капачки, ъкло,порцелан,кожа, плат,
гума, раковини, тел, алуминиево фолио
.

Включете
За

да използвате съдомиялната

мелницата в контакта.
да включите натиснете бутона (1).

За изключване натиснете отново.

E

Препоръки:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
___________________________________________________________________________________________

своята скорост при работа.Уредът просто
увеличава силата на смилане и работи
нормално.
След като изключите мелницата, оставете
водата да тече още поне 15 сек. Това
гарантира, че всички отпадъци са изтекли
в канализацията.

Вашата мелница е за непрекъснато пълнене,
освен ако не сте закупили уред специално за
еднократно пълнене.

Непрекъснато пълнене
Роторните шарнири против задръстване
издават спесифично щракване при стартиране.
Това показва нормална работа.

Не

е препоръчително при работа на уреда

да се използва топла вода. Студената

Свалете капачката. Пуснете водата със
средна сила.
Включете бутона и мелницата ще
заработи на пълна скорост.
Пуснете вътре хранителните отпадъци.
Можете да поставите остатъци от храна,

вода запазва мазнините и отпадъците по
твърди и това улеснява работата..

Еднократно пълнене
Свалете капачката. Пуснете
водата със средна сила.
.Scrape in food waste.



обелки, огризки, семена,малки кости, кафе. За
да улесните работата, раздробете големите
кости кори и кочани.Големите кости и
сухожилия изискват повече време за смилане.
Не се беспокойте ако мелницата забави



Пуснете вътре хранителните
отпадъци - обелки, огризки,
семена,малки кости, кафе.

6A

(fig. 6A).
изравни с превключвателя в
гърловината на мелницата

6B
Натиснете за да включите машината.
Извадете капачката за да изключите.



Поставете капачката и уредът
ще започна работа (фиг. 6B ).
Един от двата малки слота на
капчкатаа трябва да се
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Оставете

мелницата да работи 15 сек.
след като смилането привърши за да
сте сигурни, че всичко е изтекло в
канализацията.
To fill sink, insert stopper and

–– Тиква
– Бананова
кора
–– Листа от ананас
–– Аспержи
–– Артишок
–– Раковини- миди, скариди
–– Лекарства
–– Метал
–– Големи кости

6C



Изравнете големия слот с
превключвателя (fig. 6C). Натиснете
за да затворите мивката без да се
включва мелницата.
.

МОЖЕ ДА ПОСТАВИТЕ:
–– Царевични кочани
–– Малки кости –пиле и др.
–– Черупки от ядки
–– Месни остатъци
–– Кори от диня и пъпеш
–– Обелки от плодове
–– Грозде
–– Ориз
–– Остатъци от
кафе
–– Яйчени черупки
–– Рибени
кости и
глави
–– Паста
–– Зеленчуци и обелки
–– Сирене
––Хляб

6С
ВНИМАНИЕ
Препоръчва

се ползване на студена

вода.
Не

слагайте двърди материали
като стъкло и метал.
Изключете
мелницата
от
мрежата, когато искате да я
отблокирате с дървена пръчка.
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В МЕЛНИЦАТА :
–– Не поставяйте сода каустик или други

химикали за отпушване на канали, защото
това води до корозия на металните части.
Използването им може да бъде установено
лесно и това нарушава гаранцията.
–– Обилна мазнина
–– Пластмаси

–– Супа

ПРОБЛЕМИ
Преди да прибегнете към ремонт
или

замяна

обикновено е предизвикан от попадане
на посуда, капачка или друго чуждо
тяло.
За да отстраните това спрете
водата и изключете уреда.

препоръчваме

следното.

СИЛЕН ШУМ (различен от този при
смилане на малки кости и кори):

свободно поставете мембраната и проверете
бутона за рестартиране дали не е изскочил.
Този бутон е, червен и е срещуположно на
кривката, близо до дъното (фиг. 3).
Натиснете го докато потъне и остане в това
положени.

УРЕДЪТ НЕ СТАРТИРА:
Изключете

прекъсвача,
свързването

захранването от контакта или
в зависимост от модела и

Извадете

капачката или предпазната
мембрана като използвате дървена пръчка
вижте дали платформата се върти
свободно. Ако платформата се върти



Ако

бутонът не е изскочил проверете

кабела за повреди.
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Проверете
превключвателя
и
предпазителя.Ако кабелът и електрическите
части са в ред, може би има проблем който
изисква ремонт от специалист или замяна.

ТЕЧ: Ако има теч в горната част, той може да се
дължи на:

„„неправилно уплътняване, центриране или
притягане.

АКО
ПЛАТФОРМАТА
НЕ
СЕ
ВЪРТИ
СВОБОДНО:
Изключете мелницата и проверете за
чужди тела попаднали между платформата и
стените. Отстранете го като завъртите
платформата с дървена пръчка (фиг. 7). Ако

няма чуждо тяло,
вътрешен проблем.

вероятен

е

„„Поддържащият пръстен може да не е
притегнат добре .
„„Дефектен уплътнителен пръстен.
Ако течът е при кривката, то може

друг

винтовете да не са притегнати добре

ТЕЧ: Ако има теч в горната част, той може да се
дължи
на:

ПОДВИЖНА МЕМБРАНА

ПЛАТФОРМА
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Употребата им може лесно да се
установи
и
това
нарушава
гаранцията. Минералните примеси
във водата може да придадът
ръждив изглед на платформата. Не
се
тревожете,
тъй
като
платформата е от неръждаема
стомана и не може да корозира.

НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ДА СМАЗВАТЕ УРЕДА

Моторът е постоянно смазан. Мелницата
се самопочиства при всяко ползване.
Никога не поставяйте сода каустик или
други химикали за почистване на канали
защото те сериозно корозират металните
части.

ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА
Този символ показва, че уредът
не може да бъде изхвърлян с
обикновените
домашни
отпадъци. Чрез депозирането
му по правилния начин, вие
избягвате вредно въздействие
върху
околната
среда
и
здравето.
Информация за рециклирането е
налична при компетентните власти,
специализираните
служби
за
рециклиране
на
ЕЕО
или
доставчика.Изхвърлете
уреда
на
специализираните места за ЕЕО.
Съответствие на регламент №15 от 25
юли за приложение на Директива
2002/96/ЕС относно намаляване на
вредните вещества използвани в ЕЕО.
Този символ показва, че този уред не

може да се изхвърля като обикновен
битов отпадък. Когато уредът е
достигнал края на своя жизнен цикъл,
ползвателят трябва да го предостави на
специализирана
организация
за
оползотвораване на отпадъци от ЕЕО
или да го върне на доставчика, при
закупуване
на
аналогичен
уред.
Правилното разделно събиране на ЕЕО
за
последващо
третиране
и
рециклиране
и
природосъобразно
депозиране
предотвратява
потенциално негативно въздействие
върху околната среда и здравето и
улеснява рециклирането на ползваните
материали.

Тази мелница е само за домашно ползване.
ВНОСИТЕЛ:
ФРАНКЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ №87
1407 СОФИЯ
ТЕЛ. 02 963 01 30
www.franke-bg.com
@: sales@franke-bg.com
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