ÈETINA
Pøíruèka pro instalaci, oetøování a pouívání drtièe kuchyòských
odpadkù
NÁSTROJE A MATERIÁL, JE BUDETE POTØEBOVAT: klasický roubovák, nastavitelné kombinované kletì, izolaèní
pásku
NÁSTROJE, MATERIÁL A DOPLÒKY, JE MÙETE POTØEBOVAT: roubovák, èistící péro, elektrickou svorku
9,5 mm, 2 svorkovnice (èokoláda), druhý odpadový sifon 40 mm, kladivo, pilku na kov, hadicovou svorku, francouzský klíè,
mìdìný uzemòovací drát, vzduchovou mezeru, soupravu pro pøipojení odpadu z myèky nádobí, elektrický pøepínaè zapnuto/
vypnuto, prodlouení odpadové roury.
Pøed instalací si pøeètìte celou pøíruèku o instalaci, údrbì a pouívání drtièe odpadkù. Pøed tím, ne zaènete, si
pøipravte nástroje, které budete potøebovat. Pøed zahájením instalace se pøesvìdèete, e máte vechny potøebné souèásti
drtièe odpadkù.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zátka
Døezová pøíruba
Gumová tìsnìní (2)
Jistící krouek
Upevòovací krouek
rouby (3)
Samosvìrný krouek
Patky

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Upevòovací tìsnìní/Ochranný kryt
Spodní upevòovací krouek
Pøívod od myèky nádobí
Pøepadová roura døezu
Výpust
Nástrèkový klíè

15. Kovová pøíruba
16. Gumové tìsnìní
17. roub(y)
18. Vypoutìcí roura (prùmìr 38 mm)
19. Snímatelný tlumiè hluku (Pouze
modely 65 a 75)

BEZPEÈNOSTNÍ SYMBOLY:
Varovné symboly vás upozoròují na potenciální rizika nebo nebezpeèné èinnosti,
VAROVÁNÍ
je mohou mít za následek váné zranìní èi smrt.

UPOZORNÌNÍ

Upozoròující symboly vás uvìdomují o rizikách nebo nebezpeèných èinnostech,
které by mohly vyústit v mení zranìní nebo pokození vìci.

1 PØED INSTALACÍ ZKONTROLUJTE ROZMÌRY
1.
2.
3.
4.
5.

Výka drtièe odpadkù
Vzdálenost mezi dnem døezu a osou výpusti. (V pøípadì nerezového døezu pøidejte 12 mm.)
Vzdálenost mezi osou výpusti a koncem odpadní roury.
íøka drtièe odpadkù.
Vzdálenost mezi vertikální osou drtièe odpadkù a osou uchycení sifonu.

Odpadní roura ústící do zdi musí být umístìna níe ne odpadní výpus drtièe odpadkù, co zaruèí, e odpadní voda bude
øádnì odtékat a nebude zùstávat v drtièi.

2 ROZPOJTE VÝPUS DØEZU
1.
2.
3.
4.
5.

Pomocí francouzského klíèe povolte matici (1) v horní èásti sifonu (4) (viz obr. 2.1).
Povolte matici (2) v horní èásti prodluovací roury. Vyjmìte prodluovací rouru.
Povolte matici (3) na základnì pøíruby døezu.
Protlaète pøírubu døezu otvorem ve døezu a vyjmìte ji (viz. obr. 2.2).
Oèistìte prostor pøíruby døezu od zbytkù tmelu nebo jiných neèistot.

Poznámka: Mùe se stát, e otvor ve døezu bude nutno zvìtit, nebo musí odpovídat rozmìrùm vstupního otvoru drtièe. Nástroje
pro zvìtení otvoru ve døezu vám zabezpeèí firma ONCORP/AMERICA, Inc. a A.F.S.

3 ROZEBERTE NOVÝ SYSTÉM UPEVNÌNÍ DRTIÈE
1.
2.
3.

Nasaïte nástrèkový klíè (nebo roubovák) do upevòovacího oèka, podrte pevnì jednou rukou spodní upevòovací krouek a
druhou rukou otáèejte systémem upevnìní proti smìru hodinových ruèièek, èím jej sejmete (viz. obr. 3.1).
Systém upevnìní otoète (viz. obr. 3.2) a povolte tøi upevòovací rouby (1), a se dostanete
k samosvìrnému krouku (2).
Pomocí roubováku samosvìrný krouek sejmìte z pøíruby døezu. V tom okamiku se systém upevnìní rozevøe.

4 VRCHNÍ ÈÁST UPEVNÌNÍ PØIPOJTE KE DØEZU
Na obrázku 4.1 jsou v levém horním rohu uvedena èísla jednotlivých dílù.
1. Vlote jedno ze dvou gumových tìsnìní (3) pod pøírubu (2) døezu. Zajistìte, aby byl odtokový otvor ve døezu zbaven neèistot
a potom vlote pøírubu/tìsnìní do odtokového otvoru ve døezu.
Je moné, e se rozhodnete pøírubu zatìkat tìím pøedmìtem.
(Pokrábání zabráníte tak, e pod tento pøedmìt poloíte ruèník.)
2. Pøesuòte se do prostoru pod døezem a pøetáhnìte druhé gumové tìsnìní (3) a kovový jistící krouek
(4) (plochou stranou vzhùru) pøes pøírubu døezu.
3. Po nasazení druhého gumového tìsnìní a jistícího krouku na místo nasaïte upevòovací krouek (5) na pøírubu døezu tak,
aby sedìl proti jistícímu krouku.
4. Po nasazení gumového tìsnìní, jistícího krouku a spojovacího krouku na dno døezu nasaïte na pøírubu samosvìrný
krouek (7) tak, aby zaskoèil do dráky v pøírubì.
5. Pøitáhnìte tøi upevòovací rouby (6) ke døezu tak, aby systém upevnìní sedìl ve døezu pevnì
a rovnomìrnì.

5 VYÈISTÌTE ODPADNÍ SYSTÉM DØEZU
Jestlie nebude odvod odpadu z døezu proèitìn, mùe dojít k jeho ucpání.
1. Sejmìte sifon.
2. Pomocí èistícího péra odstraòte vekeré zatuhlé neèistoty ve vodorovné odpadní trubce vedoucí ze sifonu do hlavní odpadní
roury.
Jestlie nepøipojujete k drtièi odpadkù myèku nádobí, pøejdìte k èásti 7.

6 PØIPOJENÍ MYÈKY NÁDOBÍ A PØEPADU DØEZU
Odpadní voda z myèky nádobí mùe být pøipojena na drtiè odpadkù prostøednictvím pøívodního otvoru v horní èásti drtièe
odpadkù. Poznámka: Pro zabránìní zpìtného toku a kontaminace myèky nádobí doporuèuje vìtina výrobcù myèek nádobí
instalaci zaøízení pro zabránìní zpìtného toku, napø. vzduchové mezery (viz. obr. 6.1). Uvnitø pøívodního otvoru je zátka. Jakmile
zátku jednou vylomíte, není moné ji vrátit zpìt. Poznámka: Jestlie je pøepadová roura myèky nádobí pøipojena bez odstranìní
zátky, mùe myèka nádobí pøetéct. (Propojení musí být v souladu s místními instalaèními pøedpisy.)
Odstranìní vylamovací zátky (obr. 6.2)
1.

Polote drtiè na stranu a zasuòte roubovák do vstupu od myèky nádobí tak, aby jeho hrot spoèíval na vnìjím okraji
vylamovací zátky.

2.

Klepejte kladivem do roubováku tak dlouho, a se vlisovaná zátka uvolní.

3.

Vyjmìte uvolnìnou zátku z vnitøního prostoru drtièe.

Poznámka: V Austrálii se doporuèuje, aby myèky nádobí byly kvùli maximální úèinnosti pøipojeny ke kohoutku IPLEX/COROMA
pro myèky nádobí.
Pokud máte døezový pøepad, mìl by být pøipojen k pøepadovému vstupu na koncové rouøe. Za pomoci roubováku poklepejte na
plastické tìsnìní na koncové rouøe drtièe odpadkù. Poznámka: Jakmile je toto tìsnìní jednou odstranìno, nedá se nahradit.
Poznámka: Ve Velké Británii lze zakoupit spojovací soupravu u vaeho místního dealera In-Sink-Erator. Pøipojte spojovací
soupravu pro myèku nádobí ke vstupu koncové roury a utáhnìte svorku. Zasuòte druhý konec spojovací soupravy pro myèku nádobí
do pøepadové hadice a pøipojte svorku. (Obr. 6.3).

(1) Matice
(2) Uzávìr pøipojení pøepadu
(3) Odvodní roura

7 PØIPOJTE DRTIÈ ODPADKÙ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Varování: Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem










Pøed instalací nebo údrbou drtièe odpadkù jej odpojte od sítì aby nedolo k poranìní elektrickým proudem.
Nemáte-li dostatek zkueností s elektrickým proudem, povolejte kvalifikovaného elektrikáøe, je vám pøipojí drtiè
odpadkù k elektrické síti.
Pokud je pouita tøíkolíková, uzemnìná zástrèka, musí být zasunuta do tøíkolíkové, uzemnìné zásuvky.
Zástrèku, která je souèástí výrobku, neupravujte. (Pokud je zástrèka souèástí dodávky).
Nesprávné zapojení vodièe, je drtiè uzemòuje, mùe vyústit v úraz elektrickým proudem.
Vekerá elektrická instalace musí odpovídat místním instalaèním pøedpisùm.
Zemnící vodiè nepøipojujte k plynovému potrubí.
Drtiè odpadkù musí být pøipojen na uzemnìnou permanentní elektrickou sí nebo musí být elektrické vodièe doprovázeny
vodièem, je celé zaøízení uzemòuje, a musí být pøipojeny k zemnící svorce pro dané zaøízení nebo
k pøívodnímu vedení drtièe.
Nezapínejte elektrický proud k hlavnímu pojistnému panelu do té doby, ne zajistíte øádné uzemnìní.

Poadavky elektrického obvodu drtièe odpadkù
Zajistìte splnìní následujících poadavkù na elektrickou instalaci pøed tím, ne pøipojíte drtiè odpadkù
k vypínaèi (4) (viz. obr. 7.1, typické schéma pøímého kabelového elektrického obvodu):
 Pøed pøipojením drtièe odpadkù do sítì vyjmìte pojistku (nebo vypnìte jistiè).
 Drtiè odpadkù vyaduje pouívání vypínaèe s polohou Vypnuto (zapojený tak, e odpojuje vekeré neuzemnìné pøívodní
vodièe), je se nachází blízko vstupního otvoru drtièe odpadkù. Na popisném títku drtièe odpadkù si povimnìte informací o
pøíkonu.
Pøipojte drtiè odpadkù k elektrické síti/uzemnìte drtiè odpadkù.
Plati POUZE pro model 45 bez elektrické pøivodni òùry.
Postupujte podle tìchto pokynù pro pøímé zapojení vodièù drtièe odpadkù.
1. Sejmìte krycí desku na spodní stranì drtièe odpadkù a vytáhnìte modrý a hnìdý vodiè (viz. obr 7.1). NEODSTRAÒUJTE
LEPENKOVÝ IZOLAÈNÍ KRYT.
2. Protáhnìte elektrickou òùru vstupním otvorem (1) na dnì drtièe odpadkù a zajistìte ji svorkou.
3. Obnate konce vodièù v délce asi 12 mm. Spojte modrý støední (nulový) elektrický vodiè s modrým vodièem drtièe odpadkù a
hnìdý (fázový) elektrický vodiè s hnìdým vodièem drtièe odpadkù pomocí svorkovnic nebo pájením (viz. obr. 7.1). Pomocí
izolaèní pásky spoje zaizolujte a natlaète je zpìt do vymezeného prostoru v drtièi odpadkù. Kryt nenasazujte do té doby, ne
bude drtiè odpadkù øádnì uzemnìn.
Jestlie je vámi pouívaný obvod uzemnìn na pojistném panelu, pøipojte zelený a lutý (nebo zelený)
zemnící vodiè k zelenému zemnícímu roubu (2) v otvoru krytu elektrické instalace a kryt
zajistìte (3) (viz. obr. 7.1).
Jestlie vámi pouívaný obvod není uzemnìn na pojistném panelu, proveïte kroky 4 a 5 (níe).
4. Mìdìný vodiè, silný alespoò jako vodiè pøívodní, pøipojte k zelenému zemnícímu roubu (2) a vodiè protáhnìte ven otvorem
v krytu elektrické instalace. Kryt (3) zajistìte.
5. Jestlie je studená voda pøivádìna kovovou trubkou od zemì a ke døezu, pøipojte volný konec zemnícího vodièe na rouru se
studenou vodou (pouijte povolený typ zemnící svorky). (Jestlie byla ve vaí domácnosti pro rozvod vody pouita roura
nekovová, musí øádné uzemnìní zajistit kvalifikovaný elektrikáø.)
Pokyny pro uzemnìní jednotek napájených pøívodní òùrou.
Drtiè odpadkù musí být uzemnìn. Drtièe, které jsou napájeny prostøednictvím pøívodní òùry, pouívají zemnící vodiè a zástrèku
s uzemnìním. Zástrèka musí být zasunuta do patøièné zásuvky (2), je byla správnì zapojena a uzemnìna v souladu se vemi
místními pøedpisy a naøízeními.
Ovládání zapnutí/vypnutí DRTIÈÙ ODPADKÙ S PRÙBÌNÝM DRCENÍM:
Existují dva typy ovládání drtièù odpadkù s prùbìným drcením: Dvoupolohový vypínaè nebo vzduchový
vypínaè.
Dvoupolohový vypínaè (1): Mìl by být umístìn na vhodném místì nad pracovní plochou. (Viz. obr. 7.2).
Nìkteré modely drtièù odpadkù (75 a 65) mají zabudovaný vzduchový vypínaè: Tento vzduchový vypínaè zapíná/vypíná drtiè
odpadkù vysíláním vzduchového impulsu do ovládací skøíòky. Ideální umístìní vzduchového vypínaèe je na pracovní ploe.
Instalace si vyaduje vyvrtání otvoru do pracovní plochy a do tohoto otvoru je vloena vzduchová trubka a spodní èást vypínaèe.
Jak instalovat vzduchový vypínaè: Do pracovní plochy vyvrtejte otvor o prùmìru 12 mm. Pøipojte vzduchovou plastickou trubku
ke spodní èásti vzduchového vypínaèe a prostrète ji vyvrtaným otvorem. Ze spodní èásti mìchu sejmìte film, èím odhalíte
samolepící povrch. Peèlivì umístìte mìch na støed otvoru a pevnì a rovnomìrnì na nìj tisknìte po dobu jedné minuty. Druhý
konec plastické trubky vlote do otvoru v drtièi odpadkù poté, co byl drtiè odpadkù pøimontován na døez (viz. obr. 7.3).
Pro vzduchové vypínaèe In-Sink-Erator, které byly zakoupeny oddìlenì, se øiïte instrukcemi, které jsou
k nim pøiloeny.
Ovládání zapnutí/vypnutí DRTIÈÙ ODPADKÙ S DÁVKOVÝM DRCENÍM:
Drtièe odpadkù s dávkovým drcením pouívají zátkový vypínaè. Instalace zátkového vypínaèe nevyaduje ádnou dalí montá.
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PØIPOJTE DRTIÈ ODPADKÙ KE SPOJOVACÍMU SYSTÉMU

Pøed namontováním drtièe odpadkù ke døezu odstraòte vechny pøedmìty z drtící komory drtièe odpadkù.

Upozornìní: Monost zranìní
Aby nedolo ke zranìní, nedávejte pod drtiè odpadkù v prùbìhu instalace hlavu ani dalí èásti tìla, nebo drtiè mùe v prùbìhu
instalace vypadnout.
1.
2.

Nastavte drtiè odpadkù tak, aby se jeho tøi závìsné úchyty (1) mohly posunovat ve spojovacích drákách (2) (viz. obr. 8.1).
Zvednìte drtiè odpadkù, vlote jeho vrchní okraj (spojovací tìsnìní) do spojovacího systému a otáèejte spodním
upevòovacím kroukem doprava (klíèem nebo nastavitelnými kletìmi) do té doby, ne se závìsné úchyty zachytí na
výstupcích spojovacího krouku (viz. obr. 8.2). (ZAJISTÌTE, ABY VECHNY TØI ZÁVÌSNÉ ÚCHYTY BYLY
ZAJITÌNY.) Nyní bude drtiè odpadkù viset sám.
POZNÁMKA: Je-li drtiè odpadkù vybaven tlumièem hluku, zatlaète jej do otvoru ve døezu vyboulenou stranou smìrem
vzhùru.

PØIPOJTE ODTOKOVOU ROURU K ODPADNÍMU SYSTÉMU

9
1.
2.
3.
4.
5.
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Na odtokovou rouru nasaïte kovovou pøírubu (2) (viz. obr. 9.1).
Gumové tìsnìní (3) vlote do odtokového otvoru (tìsnìní mùe být vloeno pøedem do odtokové roury). Pøipojte kovovou
pøírubu a odtokovou rouru k drtièi odpadkù pomocí roubu(ù). (Tìsnìní zùstane na místì.)
Drtièem odpadkù otáèejte tak, odtoková roura mìla správnou polohu vzhledem k odpadnímu sifonu. (Rouru netahejte ani
neohýbejte, nebo spojení potom nemusí tìsnit.) Je-li odtoková roura pøíli krátká, mùete si zakoupit prodlouení v
elezáøství. (Drtiè odpadkù musí zùstat ve svislé poloze, jinak bude vibrovat.)
Na odtokovou rouru (není souèástí dodávky) nasaïte matici a ochranný krouek a pøipojte ji k odpadnímu sifonu. (Máte-li
dvojitý døez, pouijte pro kadý ze døezù samostatný sifon.)
Zajistìte, aby byl spodní spojovací krouek stále bezpeènì uzamèen pomocí výstupkù na spojovací pøírubì.

PØIPEVNÌTE SPECIFIKAÈNÍ TÍTEK

Tento specifikaèní títek obsahuje dùleité informace, které budete potøebovat v pøípadì potøeby servisu drtièe odpadkù.
1. Sejmìte perforovanou èást specifikaèního títku.
2. Pøipevnìte specifikaèní títek na pøední èást drtièe odpadkù tak, aby byl snadno èitelný.
Instalace drtièe odpadkù je ukonèena. Puste do drtièe odpadkù vodu a podívejte se pod døez, zda nìkde voda neteèe. Pøeètìte si
VECHNY BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY v dalím odstavci pøed tím, ne zaènete drtiè odpadkù pouívat.
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DÙLEITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY
Varování: Nebezpeèí úrazu













Tento výrobek je urèen ke zpracování bìného kuchyòského odpadu; vkládání jiných pøedmìtù ne kuchyòského odpadu do
drtièe odpadkù mùe mít za následek poranìní a/nebo pokození vìci.
S cílem sníit riziko poranìní dohlíejte osobnì na chod zaøízení, jsou-li pøítomny dìti.
Pøi èitìní ucpaného drtièe odpadkù pouívejte nástrèkový klíè, jak je popsáno níe.
K vyjmutí pøedmìtù z drtièe odpadkù pouívejte dlouhé kletì nebo kombinované kletì.
S cílem sníit riziko poranìní zpùsobené pøedmìty, které mohou být vymrtìny z pracujícího drtièe odpadkù, vlote do
otvoru ve døezu zátku, jak ukazuje obr. 11.1. Do drtièe odpadkù nevkládejte tyto pøedmìty: èistiè odpadu, sklo, porcelán,
umìlou hmotu nebo obaly z umìlé hmoty, velké kosti, kovové pøedmìty, celé kukuøièné klasy, horké sádlo nebo horké
kapaliny, keble nebo ústøicové lastury.
Vymìòte opotøebovaný kryt, je zabraòuje vstupu/vyletování pøedmìtù/støíkající vody.
Jestlie drtiè odpadkù nepouíváte, ponechte jej zakrytý zátkou, snííte tak riziko vniknutí cizích pøedmìtù do drtièe
odpadkù.
Pøed stisknutím nulovacího tlaèítka, pomocí kterého se odstraòuje ucpání, nebo pøed vybíráním pøedmìtù
z drtièe odpadkù se pøesvìdèete, e vypínaè pøívodu elektrické energie k drtièi odpadkù je v poloze vypnuto.
Do drtièe odpadkù nestrkejte ruce nebo prsty.
NEBEZPEÈÍ POÁRU: Poblí drtièe odpadkù neskladujte hoølavé pøedmìty jako hadry, papír nebo nádobky s aerosolem.
V blízkosti drtièe odpadkù také neskladujte benzín nebo jiné hoølavé plynné látky
a kapaliny.

PROVOZNÍ POKYNY
DRTIÈE ODPADKÙ S PRÙBÌNÝM DRCENÍM
1. Vyndejte zátku z otvoru ve døezu a puste studenou vodu.
2. Zapnìte drtiè odpadkù pomocí vypínaèe na zdi nebo vzduchového vypínaèe.
3. Kuchyòský odpad pomalu vkládejte do drtièe odpadkù a zátku drte tak, abyste minimalizovali moný únik odpadu bìhem
drcení (viz. obr. 11.1).
4. Jakmile je drcení ukonèeno, vypnìte drtiè a puste vodu alespoò na 15 vteøin, èím propláchnete odpadní systém.
DRTIÈE ODPADKÙ S DÁVKOVÝM DRCENÍM
1. Vyndejte zátku z otvoru ve døezu a puste silný proud studené vody.
2. Vlote kuchyòský odpad do drtící komory. ODPAD DO KOMORY NECPÌTE NÁSILÍM. Vlote zátku zpìt do otvoru ve
døezu.
3. Zapnìte drtiè odpadkù jemným zvednutím zátky a otoèením doleva nebo doprava.
4. Po ukonèení drcení drtiè odpadkù vypnìte navrácením zátky do støední polohy a nechte vodu bìet jetì nejménì 15 vteøin,
èím se proèistí odpadní systém.
DOPORUÈUJE SE ...
 Kuchyòský odpad drte pøi silném proudu studené vody.
 Drte tvrdé materiály jako malé kosti a ovocné pecky, proèistíte tak vnitøek drtící komory.
 Drte citrusové plody, slupky z melounu a kávovou sedlinu.
 Po drcení nechte vodu bìet jetì alespoò 15 vteøin, proèistíte tak odpadní systém.
NEDOPORUÈUJE SE ...
 Bìhem drcení kuchyòského odpadu nepouívejte horkou vodu (aèkoliv horkou vodu je moné napustit do drtièe odpadkù
mezi drceními).
 Vodu ani drtiè nevypínejte, dokud není drcení ukonèeno a dokud neslyíte pouze zvuk motoru a hluk tekoucí vody.
 Nedrte vysoce vláknité materiály jako kukuøièné klasy nebo artyèoky (ucpou odpad).
ÈITÌNÍ DRTIÈE ODPADKÙ
Èasem se stane, e se kusy potravin/tuku nahromadí v drtící komoøe a na krytu, èím vzniká nepøíjemný zápach. Èitìní drtièe
odpadkù:
1. Drtiè odpadkù vypnìte a odpojte pøívod elektrického proudu.
2. Èistící nástroj zasuòte do otvoru ve døezu a vyèistìte spodní stranu krytu a vnitøní horní okraj drtící komory.
3. Do otvoru ve døezu vlote zátku a naplòte døez do poloviny horkou vodou.
4. Ve vodì rozpuste 60 ml jedlé sody. Zapnìte drtiè odpadkù a souèasnì vyndejte zátku z døezu, èím se odstraní volné èástice.
UVOLNÌNÍ UCPANÉHO DRTIÈE ODPADKÙ
Jakmile se bìhem chodu drtièe odpadkù zastaví motor, mùe být drtiè ucpaný. Uvolnìní ucpaného drtièe:
1. Vypnìte drtiè odpadkù a zastavte vodu.
2. Nasaïte jeden konec nástrèkového klíèe do støedového otvoru na dnì drtièe odpadkù (viz. obr. 11.2). Otáèejte nástrèkovým
klíèem tam a zpátky, a s ním otoèíte jednu otáèku. Potom nástrèkový klíè sejmìte.
3. Pomocí kletí vyndejte z drtièe blokující pøedmìt(y). Nechte motor drtièe odpadkù ochladit po dobu 3 - 5 minut a pak jemnì
stlaète nulovací tlaèítko na dnì drtièe odpadkù (viz. obr. 11.3). (Pokud motor stále nefunguje, provìøte pojistný panel, zda
nejsou vypadlé jistièe nebo pøepálené pojistky.)

ÚPLNÁ SERVISNÍ ZÁRUKA PRO DRTIÈE ODPADKÙ
IN-SINK-ERATOR®

Záruka
Výrobky In-Sink-Erator mají záruku na práci a materiál po dobu záruky od okamiku zakoupení.
Doba záruky se lií podle modelu:
Model 78 s dávkovým drcením:
3 letá záruka
Model 75:
5 letá záruka
Model 65:
4 letá záruka
Model 55:
3 letá záruka
Model 45:
2 letá záruka
Servis
Pokud je potøeba servis, kontaktujte autorizované servisní støedisko In-Sink-Erator (viz. pøiloený seznam) nebo vaeho dealera.
Záruka je neplatná, pokud vá drtiè odpadkù po instalaci odmontujete a pokusíte se ho opravovat, nebo pokud je drtiè odpadkù
pouíván pro komerèní úèely.

