
IŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (MODELIAI „EVOLUTION 200“ IR „EVOLUTION 100“) 
Įstatykite išleidimo vamzdį (2) į Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Pritvirtinkite 
spyruoklinio tipo žarnos gnybtu (1). (žr. 7.1 pav.).
IŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (MODELIAI 65+, 60+, 55+, 50+, 45+) 
1. Įstatykite dvi kvadratines veržles (3) į angas smulkintuvo išvade (žr. 7.2 pav.).
2. Užmaukite metalinę jungę (5) ant išleidimo vamzdžio (7). Įdėkite guminę tarpinę 

(4), briauna atsuktą į metalinę jungę, ant išleidimo vamzdžio (žr. 7.2 pav.).
3. Pritvirtinkite metalinę jungę ir išleidimo vamzdį prie smulkintuvo dviem 13 mm varžtais (6).
IŠLEIDIMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS (LC-50) 
1. Užmaukite metalinę jungę (10) ant išmetimo vamzdžio (11) (žr. 7.3 pav.).
2. Įdėkite guminę tarpinę (4), briauna atstuktą į metalinę jungę, ant išleidimo 

vamzdžio (tarpinė gali būti anksto sumontuota ant išleidimo vamzdžio). 
Pritvirtinkite metalinę jungę ir išleidimo vamzdį prie smulkintuvo vienu
19  mm varžtu (9) (tarpinė išliks vietoje).
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Maisto atliekȎ smulkintuvai ï tai ekologiġkai atsakinga alternatyva maisto atliekȎ iġmetimui Ǳ sŃvartynus. Ġie Ǳtaisai gali padǟti maģinti ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ dujȎ 
iġmetimŃ. Specialiose nuotekȎ valymo stotyse maisto atliekos gali bȊti perdirbtos ir panaudotos atsinaujinanļios energijos gamybai. Be to, tokiose stotyse maisto 
atliekos gali bȊti perdirbtos Ǳ trŃġas. (Praġome patikrinti, ar JȊsȎ vietovǟje yra tokia stotis).
Prieš montuodami smulkintuvą, atidžiai perskaitykite visą vadovą ir nuspręskite, kokių įrankių, medžiagų ir papildomų reikmenų reikės. Iš pradžių įsitikinkite, kad turite 
visas reikalingas smulkintuvo dalis.
PASTABA. „Evolution“ modeliai smulkina maisto atliekas daug smulkiau nei bet kuris kitas maisto atliekų smulkintuvas. Dėl šios priežasties galite pastebėti, kad kai kurių maisto atliekų 
smulkinimas užtrunka šiek tiek ilgiau. Dėl „Evolution 200“ modeliuose naudojamų mikroprocesorių visi šie modeliai pradeda veikti keliomis sekundėmis vėliau – tai yra visiškai normalu.

PASTABA. Įsitikinkite, kad yra leidžiama įrengti šį įtaisą.

REIKALINGI ĮRANKIAI IR MEDŽIAGOS:
Plokščias atsuktuvas, reguliuojamos replės, apsauginiai akiniai
ĮRANKIAI, MEDŽIAGOS IR PRIEDAI, kurių gali prireikti:
Kryžminis atsuktuvas, kanalizacijos valymo lynas, 9,5 mm elektrinis gnybtas, 38 mm nusodintuvas, 33 mm grąžtas, plaktukas, pjūklas, gnybtas vandens žarnai, 
veržliaraktis vamzdžiams, varinis įžeminimo laidas, indaplovės išleidimo vamzdžio prijungimo rinkinys, elektrinis įjungimo / išjungimo jungiklis, išleidimo vamzdžio ilgintuvas

1. Patikrinkite smulkintuvo aukštį.
2. Patikrinkite atstumą nuo kriauklės dubens apačios iki išleidimo išvado vidurio 

linijos. (Jeigu naudojama nerūdijančio plieno kriauklė, pridėkite 12 mm.)
3. Patikrinkite atstumą nuo išleidimo išvado vidurio linijos iki išleidimo vamzdžio galo.

4. Patikrinkite smulkintuvo plotį.
5. Patikrinkite atstumą nuo smulkintuvo vertikalios vidurio linijos iki nusodintuvo 

jungties vidurio linijos.
Siekiant užtikrinti tinkamą vandens išleidimą ir vandens sulaikymą, į sieną įeinantis 
atliekų vamzdis turi būti įrengtas žemiau nei smulkintuvo išleidimo išvadas.

NUOTĖKŲ VAMZDŽIO ATJUNGIMAS 
1. Atsukite veržles (1) nusodintuvo viršuje (4) vamzdžių veržliarakčiu. Nuimkite 

nusodintuvą (žr. 2.1 pav.).
2. Atsukite veržlę (2) ilginamojo vamzdžio gale. Nuimkite ilginamąjį vamzdį.
3. Nuimkite veržlę (3) nuo kriauklės jungės pagrindo.
4. Pastumkite apsauginį dangtelį per kriauklės angą ir išimkite jį (žr. 2.2 pav.).
5. Išvalykite kriauklės jungės sritį nuo tepalo ar kitų nešvarumų.

PASTABA. Gali reikėti praplatinti kriauklės angą ir pritaikyti ją 
smulkintuvo kriauklės jungei. Kriauklės angos platinimo įrankių galite 
įsigyti iš „InSinkErator“ atstovo.

KRIAUKLĖS NUOTĖKŲ VAMZDŽIO VALYMAS 
Neišvalius kriauklės nuotėkų sistemos, gali užsikimšti atliekų šalinimo vamzdis. 
Santechniniu lynu pašalinkite sukietėjusias atliekas iš horizontalios nuotėkų 
linijos nuo nusodintuvo iki pagrindinio vamzdžio.
Montuojant naują konstrukciją, kriauklės atliekų linijos išvalyti nebūtina.

JEIGU KEIČIATE ESAMĄ SMULKINTUVĄ, 
ŽR. 3 INSTRUKCIJĄ. 

JEIGU MONTUVAS ĮRENGIAMAS PIRMĄ 
KARTĄ, ŽR. 4 INSTRUKCIJĄ.

1. Apverskite montavimo mazgą (žr. 4.1 pav.) ir atlaisvinkite tris tvirtinimo 
varžtus (1), kad galėtumėte prieiti prie spaudžiamojo žiedo (2).

2. Atsuktuvu nuimkite spaudžiamąjį žiedą nuo kriauklės jungės. Dabar galite 
išardyti montavimo mazgą.

Žr. 5.1 pav.

1. Įstatykite vieną iš dviejų guminių tarpinių (2) po kriauklės junge (1). 
Įsitikinkite, kad visa kriauklės anga yra švari ir į ją įstatykite kriauklės jungę / 
tarpinę. Galite naudoti svarelį išlaikyti kriauklės jungę vietoje (po svareliu 
patieskite rankšluosti, kad nesubraižytumėte).

2. Dirbdami iš po kriauklės, įstumkite antrą guminę tarpinę (2), pluoštinę tarpinę
(nebūtina) (3) ir pagalbinę metalinę jungę (4) (plokščiąja puse į viršų) ant 
kriauklės pagalbinės jungės.

3. Kai guminė tarpinė, pluoštinė tarpinė (nebūtina), pagalbinė jungė ir 
montavimo žiedas yra tvirtai laikomi kriauklės apačioje, įstumkite 
spaudžiamąjį žiedą (7) ant kriauklės jungės, kol jis įeis į jungės griovelį.

4. Priveržkite tris tvirtinimo varžtus (6), kad montavimo mazgas tvirtai ir lygiai 
laikytųsi ties kriaukle.

JEIGU NEKETINATE PRIE SMULKINTUVO PRIJUNGTI 
INDAPLOVĖS, PEREIKITE PRIE 7 INSTRUKCIJOS.

MAISTO ATLIEKǉ SMULKINTUVO MONTAVIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS 1      MATMENŲ PATIKRINIMAS

2        KRIAUKLĖS NUOTĖKŲ VAMZDŽIO ATJUNGIMAS IR VALYMAS

NAUJO SMULKINTUVO MONTAVIMO MAZGO IŠARDYMAS4

DALIŲ SĄRAŠAS (gali priklausyti nuo modelio)
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         VANDENS IŠLEIDIMO VAMZDŽIO PRIJUNGIMAS PRIE ATLIEKŲ   
           IŠLEIDIMO VAMZDŽIO
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Įspėjimas nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali ištikti mirtis arba asmuo gali būti sunkiai sužeistas.

Užrašas „Dėmesio“ nurodo pavojingas situacijas, kurios neišvengus asmuo gali būti nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai sužeistas.

Pranešimuose yra aprašyta praktika, nesusijusi su asmens sužalojimu.

 
  

ASMENS SUŽEIDIMAS 
Rekomenduojame dėvėti apsauginius akinius smulkintuvo montavimo 
metu.

•	Visi modeliai „Evolution 200“ ir „Evolution 100“ turi būti prijungti prie 
pateikto išleidimo vamzdžio pridėtu spyruoklinio tipo žarnos gnybtu (žr. 7.1 
pav.). Nenaudojant šių pateiktų priemonių, garantija neteks galios, o „Anti-
Vibration Tailpipe Mount™“ gali greitai sugesti.

•	Nenaudokite santechninio glaisto apdoroti kokias nors kitas 
smulkintuvo jungtis. Nenaudokite srieginių sandariklių arba vamzdžių 
tepalo, nes galite pažeisti smulkintuvą ir sugadinti kitą turtą.

•	Reguliariai tikrinkite smulkintuvo ir vandentiekio jungiamųjų detalių 
sandarumą, kadangi vandens nuotėkis gali sugadinti turtą. Gamintojas nebus 
laikomas atsakingu už turtinę žalą, atsiradusią dėl vandens nutekėjimo.

PASTABA

SUŽEIDIMAS
 galvos ar kūno  

ASMENS 
Norėdami išvengti sužeidimų, nelaikykite 
po smulkintuvu, kadangi montavimo metu  jis gali nukristi.

ELEKTROS SMŪGIS
• Norėdami išvengti elektros smūgio, prieš išmontuodami esamą smulkintuvą 
atjunkite maitinimą. Išjunkite elektros energiją saugiklių dėžutėje arba grandinės 
pertraukiklį arba ištraukite kištuką iš elektros lizdo sienoje, jei toks naudojamas.

•	Netinkamas įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgį.

1. Jei smulkintuvas yra su elektros kištuku ir laido jungtimi, ištraukite kištuką iš 
lizdo sienoje.
Jeigu smulkintuvas yra be elektros kištuko ir laido jungties, kreipkitės į 
elektriką ir paprašykite, kad jis atjungtų smulkintuvą ir įrengtų įžemintą 
vietos elektros kodus atitinkantį išvadą sienoje naujo smulkintuvo 
prijungimui.

2. Atjunkite nusodintuvą nuo smulkintuvo vamzdžio reguliuojamomis 
replėmis (žr. 3.1 pav.). Taip pat atjunkite indaplovės vandens išleidimo 
jungtį, jeigu reikia.

3. Laikykite smulkintuvą viena ranka ir įstatykite specialaus rakto galą arba 
atsuktuvą į dešiniąją vieno montavimo žiedo ąselę, esančią ant apatinio 
montavimo žiedo (žr. 3.2 pav.). Kilstelėkite smulkintuvą ir išimkite 
stumdami arba traukdami raktą arba atsuktuvą į kairę (smulkintuvas gali 
būti sunkus, todėl pasirūpinkite atrama).

4. Atsukite montavimo varžtus, atsuktuvu nuimkite spaudžiamąjį žiedą ir 
išimkite seną montavimo mazgą (žr. 3.3 pav.). Kartais nuimant montavimo 
mazgą gali reikėti naudoti papildomus įrankius.

5. Pastumkite seną kriauklės jungę per kriauklės angą (žr. 3.4 pav.).

3 ESAMO SMULKINTUVO IŠĖMIMAS

MAISTO ATLIEKȍ SMULKINTUVO MONTAVIMO IR 
NAUDOJIMO VADOVAS 

6.1 6.2

Nuotekų vanduo iš indaplovės gali būti išleidžiamas į atliekų smulkintuvą per 
įvado angą smulkintuvo viršutinėje dalyje. Visų modelių įvado vamzdžio 
viduje yra kaištis. Kartą ištraukus skirstomąjį kaištį, jo nebegalima įstatyti 
atgal. 
PASTABA. Jei indaplovė prijungta nepašalinus skirstomojo kaiščio, 
indaplovė gali persipildyti. (Jungtys turi atitikti vietinius vandentiekio kodus.)

SKIRSTOMOJO KAIŠČIO IŠĖMIMAS 
1. Paguldykite smulkintuvą ant šono ir įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į indaplovės 

įvadą, kad jo galas būtų ant skirstomojo kaiščio išorinio krašto.
2. Stuktelėkite atsuktuvo rankeną plaktuku, kad forminis kaištis iškristų (žr. 6.1 

pav.).
3. Išimkite atsilaisvinusį skirstomąjį kištuką iš smulkintuvo (žr. 6.2 pav.).

6 SKIRSTOMOJO KAIŠČIO PAŠALINIMAS PRIJUNGIANT PRIE INDAPLOVĖS

5     VIRŠUTINIO MONTAVIMO MAZGO PRITVIRTINIMAS PRIE KRIAUKLĖS ĖS
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Esant kriauklės perpildymo galimybei, ji turėtų būti prijungta prie perpildymo 
išvado, esančio nuotėkų vamzdyje (žr. 10.1 pav.). 
Norėdami prijungti kriauklę prie apsaugos nuo perpildymo sistemos, ištraukite 
kištuką iš nuotėkų vamzdžio atsukę perpildymo jungties dangtelį (žr. 10.2 pav.).
Prijunkite žarną nuo indaplovės į smulkintuvo angą naudodami indaplovės 
išleidimo jungties rinkinį su žarnos gnybtu (nepridedamas).

PNEUMATINIS JUNGIKLIS („EVOLUTION 200“, „EVOLUTION 100“, 
MODELIAI 65+, 60+, 55+ A/S 50+ A/S ir 45+ A/S)
Modeliuose „Evolution 200“, „Evolution 100“, 60+, 55+ A/S, 50+ A/S ir 45+ A/S 
yra įmontuotas pneumatinis jungiklis (su matine nikelio ir chromo apdaila). 
Pneumatinis jungiklis aktyvuoja arba išjungia įtaisą siųsdamas oro impulsą į 
valdymo pultą
. PNEUMATINIO JUNGIKLIO MONTAVIMAS
Pneumatinis jungiklis pateikiamas su dviem skirtingomis apdailomis. Jeigu norite 
pakeisti mygtuko apdailą, tiesiog nuimkite esamą apdailą ir uždėkite kitą (žr. 11.2 
pav.).
1. Išgręžkite 33 mm pločio skylę virtuvės darbo paviršiuje arba kriauklės 

kampe, patogiausiame naudoti taške. Kai kuriose cinko kriauklėse jau yra 
paruošta tinkama anga, atidengiama nuėmus dangtelį.

2. Nuimkite veržlę nuo mygtuko silfono, išlaikydami poveržlę ir guminį tarpiklį 
vietoje. Užstumkite vieną PVC vamzdelio galą ant mygtuko silfono galelio, o 
kitą vamzdelio galą įstatykite per angą darbiniame paviršiuje ir po juo 
esančią veržlę (žr. 11.3 pav.).

3. Įstatykite silfoną į angą ir tvirtai prisukite veržlę po darbiniu paviršiumi. 
Nenaudokite veržliarakčio prisukti veržlę (žr. 11.4 pav.).

4. Paimkite kitą oro vamzdelio galą ir tvirtai įstumkite į pneumatinio jungiklio 
galelį, esantį modelių „Evolution 200“ ir „Evolution 100“ apatinėje dalyje (žr. 
11.5 pav.) arba modelių 65+, 60+, 55+ A/S, 50+ A/S ar 45+ A/S šone (žr. 
11.6 pav.).

PNEUMATINIO JUNGIKLO ATJUNGIMAS
Pneumatinis jungiklis gali būti atjungtas, jeigu norima naudoti sieninį jungiklį. 
Smulkintuvas pristatomas su šiuo mygtuku „išjungtoje padėtyje“.
 1. Užstumkite pateikto PVC vamzdelio galą ant mygtuko silfono kaklelio 

(žr. 11.3 pav.).
2. Paimkite kitą oro vamzdelio galą ir tvirtai užstumkite ant pneumatinio 

jungiklio galelio, esančio modelio „Evolution 200“ ir „Evolution 100“ 
apatinėje dalyje (žr. 11.5 pav.) arba modelių 65+, 60+, 55+ A/S, 50+ A/S ar 
45+ A/S šone (žr. 11.6 pav.).

3. Išspauskite pneumatinį jungiklį vieną kartą, kol išgirsite jungiklį tarkštelint. 
Išimkite ir išmeskite mygtuko silfoną ir PVC vamzdelį. Dabar smulkintuvas 
gali būti suaktyvintas sieniniu jungiklius.

Smulkintuvo montavimas baigtas. Prieš pradėdami jį naudoti, 
perskaitykite visas naudojimo bei 12 skyriuje pateiktas saugos 
instrukcijas.

Galiausiai, įstatykite kamštį uždaroje padėtyje. Pripildykite kriauklę 
vandeniu, išimkite kamštį, įjunkite smulkintuvą ir patikrinkite sandarumą.

ELEKTROS SMŪGIS
•	Jeigu yra naudojamas trišakis įžemintas kištukas, jis turi būti 

kišamas į trijų angų įžemintą lizdą.

•	Nemodifikuokite su įtaisu pateikto kištuko (jeigu toks yra).
•	Netinkamas įtaiso įžeminimo laidininko sujungimas gali sukelti elektros 

smūgį.
•	Visi laidai turi atitikti vietos elektros kodus.
•	Neprijunkite įžeminimo laido prie dujų tiekimo vamzdžio.
•	Neįjunkite elektros srovės į eksploatavimo skydelį, kol kvalifikuotas 

elektrikas neįrengs tinkamų įžeminimo išvadų.

•	Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo 
atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų.

PASTABA. Jūs turite turėti prieigą prie atskiros grandinės lizdo, įžeminto 
atskirame eksploatavimo skydelyje. Visus papildomus lizdus turi įrengti 
kvalifikuotas elektrikas; tokie lizdai turi būti tinkamai įžeminti. Smulkintuvo 
maitinimo laidas yra su kištuku.

ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO VALDYMO ĮTAISAI
Yra dviejų tipų nuolatinio tiekimo režimo smulkintuvų valdymo įtaisai: dviejų polių 
jungiklis ir pneumatinis jungiklis (įmontuotas modeliuose „Evolution 200“, 
„Evolution 100“, modelyje 65+, modelyje 60+, modelyje 55+ A/S, modelyje 50+ 
A/S ir modelyje 45+ A/S; kituose modeliuose gali būti įrengtas papildomai)
.DVIEJŲ POLIŲ JUNGIKLIS (1):
Jeigu įrengiant smulkintuvą yra reikalingas sieninis jungiklis (nepridedamas), jis 
turi būti pažymėtas įjungimo / išjungimo ženklais ir įrengtas kvalifikuoto specialisto. 
Jungiklis turi būti išdėstytas patogioje padėtyje virš darbinio paviršiaus, o tarp polių 
turi būti bent 3 mm tarpas kontaktų atskyrimui. Jungiklį prijunkite prie 20 amperų 
įžeminimo lizdo (2) naudodami 20 amperų laidą (žr. 11.1 pav.)
KAIP ATJUNGTI PNEUMATINĮ JUNGIKLĮ, žr. instrukcijas.

INDAPLOVĖS IR APSAUGOS NUO PERPILDYMO SISTEMOS 
PRIJUNGIMAS

MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVO PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

GARANTIJA

11 12

11 128

Šioje specifikacijos etiketėje yra pateikta svarbi informacija savininkui, kurią jis 
turi žinoti kreipdamasis dėl aptarnavimo. Prašome dalį etiketės, nuimtos kaip 
nurodyta 8.2, laikyti naudotojui prieinamoje vietoje.

JEIGU NEKETINATE PRIJUNGTI INDAPLOVĖS PRIE 
SMULKINTUVO, PEREIKITE PRIE 11 INSTRUKCIJOS.

9  SPECIFIKACIJOS ETIKETĖ
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8.3

8.2

8.1

8.4

MODEL   XX – XXS/N XXXXXXXXXX
PUSH RED BUTTONTO RESET

         SMULKINTUVO PRIJUNGIMAS PRIE MONTAVIMO MAZGO

  Prieš montuodami smulkintuvą, išimkite visus objektus iš smulkinimo kameros.

1. Šis gaminys turi būti sumontuotas taip, kad raudonas variklio grįžties 
mygtukas, maitinimo laido kištukas ir įžeminimo dėžutė būtų prieinami. 
Laikykite šią erdvę neapkrovę kitais objektais.

2. Prieš prijungdami smulkintuvą prie tvirtinimo mazgo, nuimkite perforuotą 
specifikacijos etiketės dalį nuo smulkintuvo pagrindo ir padėkite į šalį, kad 
galėtumėte įvykdyti 9-ąją instrukciją (žr. 8.1 pav.).

3. Pakelkite smulkintuvą, įstatykite viršutinį galą (montavimo tarpinę) į 
montavimo mazgą. Įstatykite smulkintuvą taip, kad trys montavimo žiedai (1) 
atitiktų du montavimo kanalus (2) (žr. 8.2 pav.). 

4. Pasukite apatinį montavimo žiedą į dešinę (specialiu raktu arba 
reguliuojamomis replėmis) iki kol montavimo žiedai (3) įeis į montavimo 
kanalus (žr. 8.3 pav.). Įsitikinkite, kad visi trys montavimo žiedai yra 
užfiksuoti ties kraštais. Dabar smulkintuvas kabės ir nenukris.

5. Jeigu naudojate modelius „Evolution“, 65+ ir 60+, įstatykite garso slopintuvą į 
kriauklės angą plokščiąja puse į viršų (žr. 8.4 pav.).

6. Pasukite smulkintuvą taip, kad išleidimo vamzdelis atitiktų nusodintuvą. 
(Norėdami išvengti nutekėjimų, netraukite ir nesulenkite prie nusodintuvo 
prijungto išleidimo vamzdelio.) Jeigu išleidimo vamzdelis yra per trumpas, 
galite įsigyti ilgintuvą (siekiant išvengti vibracijos, smulkintuvas turi išlikti 
vertikalioje padėtyje).

7. Užmaukite veržlę, tada žiedą ant išleidimo vamzdelio ir prisukite prie 
nusodintuvo. (Jeigu kriauklė yra dviguba, naudokite atskirus nusodintuvus 
abiem kriauklės pusėms.) 

8. Įsitikinkite, kad apatinis montavimo žiedas yra tvirtai užfiksuotas ant 
montavimo jungės kraštų (žr. 8.3 pav.).

ASMENS SUŽEIDIMAS  
Siekdami išvengti sužeidimų, montavimo  metu nelaikykite galvos ar 
kūno po smulkintuvu, kadangi jis gali užkristi.

Naudojant elektroninius prietaisus, visada reikia laikytis 
pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:
•	Jeigu nepavyksta išjungti smulkintuvo pneumatiniu arba sieniniu jungikliu, 

ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į kvalifikuotą pardavėjo atstovą.

•	Šis gaminys yra skirtas smulkinti įprastas buitines maisto atliekas; 
bandant susmulkinti kitas medžiagas nei maisto atliekas, galite būti 
sužeisti ir (arba) sugadintas turtas. Norėdami sumažinti sužalojimo 
riziką, nenaudokite kriauklės su smulkintuvu kitais tikslais nei maisto 
ruošimui (pavyzdžiui, maudyti kūdikį ar trinkti plaukus).

•	Šis įtaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais 
fiziniais, jutimo arba protiniai gebėjimais arba neturintiems patirties ar 
žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ir instruktuoti už jų saugumą atsakingo 
asmens apie tai, kaip naudoti įtaisą. Vaikai turi būti prižiūrimi siekiant 
užtikrinti, kad jie nežaidžia su atliekų smulkintuvu. Siekiant sumažinti 
sužeidimų riziką, priežiūra yra būtina, kai įtaisas yra naudojamas šalia 
vaikų. 

•	Jeigu norite išvalyti užsikimšusį smulkintuvą, išjunkite arba atjunkite 
įtaisą prieš bandydami išvalyti įstrigusį sraigtą. Naudokite sraigtinį raktą, 
kaip aprašyta skyriuje apie smulkintuvo valymą.

•	Objektus iš smulkintuvo traukite žnyplėmis arba replėmis su ilgu kotu.
•	Norėdami sumažinti sužeidimo iš smulkintuvo išstumtomis medžiagomis 

riziką, nenaudokite „Evolution“ smulkintuvų be įmontuoto garso slopintuvo 
(žr. 8.4 pav.). Įstatykite kamštį į kriauklės angą taip, kaip parodyta 12.2 ar 
12.4 pav. Į maisto atliekų smulkintuvą nedėkite ir nepilkite: moliuskų ar 
austrių kriauklių, kaustinių kanalizacijos valiklių ar panašių priemonių, stiklo, 
porceliano ar plastiko, didelių (sveikų) kaulų, metalo (butelių dangtelių, 
plieninių šratų, skardinių ar indų), karštų riebalų ar kitų karštų skysčių.

•	Pakeiskite susidėvėjusį garso slopintuvą / montavimo tarpinę / apsauginę 
pertvarą, kad išvengtumėte medžiagų ir vandens patekimo arba išmetimo. 

• Kai smulkintuvo nenaudojate, palikite įstatytą kamštį, kad sumažintumėte objektų 
įkritimo į smulkintuvą riziką. Įsitikinkite, kad  maitinimo jungiklis yra išjungtas.

•	Prieš paspausdami grįžties mygtuką, šalindami kamštį ar objektus iš 
smulkintuvo įsitikinkite, kad smulkintuvo maitinimo jungiklis yra 
išjungtas.

•	Nekiškite rankų ar pirštų į smulkintuvą.
•	GAISRO PAVOJUS: Nelaikykite degių objektų, pavyzdžiui, šluosčių, 

popieriaus, ar aerozolių balionėlių šalia smulkintuvo, taip pat
nelaikykite ir nenaudokite benzino arba kitų degių garų ir skysčių.

•	Į smulkintuvą nemeskite ir nepilkite: polietileno plėvelės, dažų, tirpiklių, 
buitinių valiklių ir cheminių medžiagų, automobilių skysčių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS („EVOLUTION“ MODELIAI IR MODELIAI 65+ ir 60+) 

1. Išimkite kriauklės angos apsauginį dangtelį ir kaištį iš kriauklės angos ir paleiskite 
šaltą vandenį.

2. Įjunkite smulkintuvo sieninį jungiklį arba paspauskite pneumatinį jungiklį (žr. 12.1 pav.). 
3. Lėtai įdėkite maisto atliekas į smulkintuvą, įstatykite kriauklės angos apsauginį 

dangtelį ir kaištį vertikalioje padėtyje, kad vanduo tekėtų per jį ir smulkinimo metu 
būtų sumažintas triukšmas bei išvengta galimo medžiagų išmetimo (žr. 12.2 pav.).

4. Kai smulkinimas yra baigtas, išjunkite smulkintuvą ir paleiskite vandenį bent 15 
sekundžių, kad nuplautų nuotekų vamzdį.

5. Įspaustas kriauklės angos apsauginis dangtelis ir kaištis taip pat veikia kaip 
kamščiai (žr. 12.3 pav.).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS (MODELIAI 55+, 50+, 45+) 
1. Ištraukite kamštį iš kriauklės angos ir paleiskite šaltą vandenį.
2. Įjunkite smulkintuvo sieninį jungiklį arba paspauskite pneumatinį jungiklį (žr. 12.1 pav.). 
3. Lėtai įdėkite maisto atliekas į smulkintuvą ir įstatykite kamštį, kad sumažintumėte 

medžiagų išmetimo galimybės riziką smulkinimo metu (žr. 12.4 pav.).
4. Kai smulkinimas yra baigtas, išjunkite smulkintuvą ir paleiskite vandenį bent 15 

sekundžių, kad nuplautų nuotekų vamzdį.
NEPAMIRŠKITE: 
•	 Pirmiausia paleiskite šaltą vandenį ir tada įjunkite atliekų smulkintuvą Kai smulkinimas 

yra baigtas, paleiskite šaltą vandenį bent 15 sekundžių, kad nuplautų nuotekų vamzdį.
•	 Smulkinkite tik nedidelius kiekius kietų medžiagų, pavyzdžiui, kaulų, vaisių kauliukų 

ar ledo. Valymo veiksmą atlieka smulkinimo kameros viduje esančios dalelės.

•	 Norėdami suteikti gaivų kvapą, susmulkinkite citrusinių vaisų žievelių.
•	 Smulkinant, šalto vandens srautas turi būti ne mažesnis nei 6 litrai per minutę.
• Smulkinkite įprastas maisto atliekas, pavyzdžiui vaisius, daržoves, mėsą, 

kaulus, kavos tirščius ir t. t.
• Prieš bandydami išvalyti užsikimšusį smulkintuvą specialiu sraigtiniu raktu, išjunkite 

arba atjunkite įtaisą.

• Pasirūpinkite, kad aplink maisto atliekų smulkintuvą nebūtų jokių objektų ir kad 
visada galėtumėte pasiekti grįžties mygtuką.

12.4 12.6 12.712.5

12.312.212.1

MODEL   XX – XX
S/N XXXXXXXXXX

PUSH RED BUTTON
TO RESET

MODEL   XX – XX
S/N XXXXXXXXXX

PUSH RED BUTTON
TO RESET

Modeliai 
45+/50+/ 

55+/60+/65+
Evolution® 100

Evolution® 200/
LC-50

Kasdienės 
maisto atliekos √ √ √

Daržovių odelės √ √ √

Augalų skaidulos,  
gyvulių oda X Venkite smulkinti didelius 

kiekius vienu metu √

Kaulai Venkite smulkinti 
didelius kaulus √ √

NEDARYKITE: 
•	 NEPILKITE RIEBALŲ AR ALIEJAUS Į SMULKINTUVĄ AR NUOTĖKŲ 

VAMZDŽIUS, kadangi jie gali kauptis ir užkimšti vamzdžius. Riebalus supilkite į 
stiklainį ar skardinę ir išmeskite į šiukšlių dėžę.

•	 Smulkindami maisto atliekas NENAUDOKITE karšto vandens. Karštą vandenį 
galite atsukti tarp smulkinimo veiksmų.

•	 NEUŽSUKITE vandens ir neišjunkite smulkintuvo, kol nebus baigtas 
smulkinimas ir girdėsis tik variklio ir bėgančio vandens garsas.

•	 Norėdami išvengti užsikimšimo, NESMULKINKITE pluoštinių medžiagų, 
pavyzdžiui, kukurūzų lukštų, artišokų ir pan. šiais modeliais: 45+, 50+, 55+, 
65+ ar 60+. Taip pat venkite šiais modeliais smulkinti gyvulių odą.

•	 NEGALIMA smulkinti žalios vištienos ar ančių kojelių jokiu smulkintuvu.
•	 NEGALIMA smulkinti ne maisto atliekų.
• NENAUDOKITE šio įtaiso utilizuoti kietas medžiagas, pavyzdžiui, stiklą ir metalą.
•	 NEPRIPILDYKITE smulkintuvo dideliu kiekiu maisto atliekų vienu metu. 

Atsukite vandenį, įjunkite smulkintuvą ir palaipsniui dėkite maisto atliekas.

•	 NEŠVAISTYKITE maisto. Beveik ketvirtadalis nuperkamo maisto yra 
išmetama, dažniausiai salotos, duona, pyragai ir vaisiai. Pateikiame tris 
patarimus, kaip neeikvoti maisto ir sutaupyti pinigų: pirkite ir gaminkite tik 
tiek maisto, kiek reikia paruošti patiekalą; patikrinkite, ar šaldytuve ir 
spintelėse nėra nesuvartoto maisto ir paruoškite jį arba užšaldykite; 
įsitikinkite, kad šių produktų nepirksite kitą kartą eidami į parduotuvę!

Garantija yra nustatoma pagal įtaiso serijos numerį ir montavimo datą. 
Siekiant patvirtinti garantijos statusą, gali reikėti pateikti pirkimo arba 
montavimo kvitą.

APTARNAVIMAS
Jeigu yra reikalingas aptarnavimas, kreipkitės į „InSinkErator“ 
autorizuotą aptarnavimo centrą (žr. pridedamą sąrašą) arba savo 
prekybos atstovą. Garantija neteks galios, jeigu išimsite įmontuotą 
maisto atliekų smulkintuvą ir bandysite jį sutaisyti arba jei įtaisas bus 
naudojamas komerciniais tikslais

„Evolution 200-1“: 6 metai 
Modelis 65+1E: 4 metai 
Modelis 55+1E, +1E A/S: 3 metai 
Modelis 45+1E, +1E A/S: 2 metai

„Evolution 100-1“: 5 metai
Modelis 60+1E: 4 metai
Modelis 50+1E, +1E A/S: 3 metai 
Modelis LC-50-13: 1 metai

MAISTO ATLIEKŲ SMULKINTUVO VALYMAS 
Laikui bėgant, riebalai ir maisto dalelės gali kauptis smulkinimo kameroje 
bei slopintuve ir atsirasti nemalonus kvapas. Norėdami išvalyti smulkintuvą:

1. Išjunkite smulkintuvą ir atjunkite maitinimą.
2. Per kriauklės angą šveitikliu išvalykite apatinę apsauginės pertvaros 

pusę ir smulkinimo kameros vidinį viršutinį kraštą.

3. Įstatykite kamštį į kriauklės angą ir pripildykite pusę kriauklės šiltu vandeniu.

4. Sumaišykite 60 ml sodos su vandeniu. Vienu metu įjunkite smulkintuvą ir 
ištraukite kriauklės kamštį, kad būtų nuplautos visos neprikibusios dalelės.

UŽSIKIMŠUSIO SMULKINTUVO VALYMAS 
Jeigu variklis sustoja smulkintuvui veikiant, įtaisas gali būti užsikimšęs. 
Norėdami pašalinti kamštį:
1. Išjunkite smulkintuvą ir užsukite vandenį.
2. Įstatykite vieną specialaus sraigtinio rakto galą į centrinę angą 

smulkintuvo dugne (žr. 12.5 pav.). Sukite raktą pirmyn ir atgal, kol jis 
apsisuks visą apsisukimą. Išimkite raktą.

3. Žnyplėmis ištraukite objektą (-us) iš smulkintuvo. Leiskite smulkintuvo 
varikliui atvėsti 3–5 minutes ir lengvai paspauskite raudoną grįžties 
mygtuką smulkintuvo apatinėje pusėje (modeliuose „Evolution 200“ ir 
„Evolution 100“; žr. 12.6 pav.) arba smulkintuvo šone (modeliuose 65+, 
60+,55+, 50+ arba 45+; žr. 12.7 pav.). (Jeigu variklis neveikia, 
patikrinkite eksploatavimo skydelį dėl išjungtų grandinės pertraukiklių 
arba perdegusių saugiklių).
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MODEL   XX – XX
S/N XXXXXXXXXX

9.1

10.2

10.1

1c

1b

1a

2

3

4

5

6

7

8

12

11

13

14

15

19

18

20

21

22

16

17

10

9

23

24

25

26

31,8 cm 16,6 cm 6,5 cm 20,0 cm 13,1 cm

30,8 cm 16,6 cm 6,5 cm 19,4 cm 13,1 cm

30,8 cm 16,6 cm 6,5 cm 19,4 cm 13,1 cm

34,4 cm 18,5 cm 6,4 cm 23,4 cm 16,8 cm

31,2 cm 17,1 cm 6,4 cm 20,5 cm 16,8 cm

(Evolution) 200-1

(Evolution) 100-1

Modelis 65+1E

31,8 cm 16,6 cm 6,5 cm 20,0 cm 13,1 cmModelis 60+1E

Modelis 55+1E,
+1E A/S

Modelis 50+1E,
+1E A/S

30,8 cm 16,6 cm 6,5 cm 18,9 cm 13,1 cm
Modelis 45+1E,

+1E A/S

LC50-13 36,9 cm 19,3 cm 6,4 cm 20,6 cm 14,9 cm

MONTAVIMO MAZGAS 
1a. Apsauginis dangtelis su      
kaiščiu  (modeliai „Evolution“) 
1b. Nerūdijančio plieno kamštis  

 (modeliai 65+, 60+, LC-50) 1c. 
Plastikinis kamštis (modelis 45

+, 50+, 55+) 
2. Kriauklės jungė
3. Guminės tarpinės (2)
4. Pluoštinė tarpinė (nebūtina) 
5. Pagalbinė jungė
6. Montavimo žiedas
7. Varžtai (3)
8. Spaudžiamasis žiedas

IŠLEIDIMO MAZGAS Nr. 3 
(LC-50 montavimui gyvenamosiose patalpose) 

23 .Varžtas (1) 19 mm 1/4-20 UNC 
24.Guminė tarpinė
25. Metalinė jungė
26. Alkūninis  išleidimo vamzdis (38 mm 

skersmens)

SMULKINTUVAS 
9. Montavimo tarpinė/apsauginė 

pertvara (modeliai 55+, 50+, 45+)

10. Garso slopintuvas (modeliai
„Evolution“, modeliai 65+ ir 60+) 

11. Montavimo tarpinė (modeliai 
„Evolution“, modeliai 65+ ir 60+) 

12. Apatinis montavimo žiedas
13. Indaplovės įvadas
14. Išleidimo išvadas
15. Specialus raktas

IŠLEIDIMO MAZGAS Nr. 
(modeliai „Evolution“) 
16. Žarnos gnybtas
17. Alkūninis išleidimo vamzdis

(38 mm skersmens)

IŠLEIDIMO MAZGAS Nr. 2
(Modeliai 65+, 60+, 55+, 50+, 45+) 
18. Kvadratinės veržlės (2) 
19. Varžtai (2) 13 mm 1/4-20 UNC 
20. Guminė tarpinė
21. Metalinė jungė 
22. Alkūninis išleidimo vamzdis (38 

mm skersmens)

UAB „Prenta“,
Linkmenų g. 5/66
09300 Vilnius

Garantinis aptarnavimas:
+370 620 66746

„Evolution 100“:

• Patento Nr.:B1633933
•	 Konstrukcijos registracijos Europoje Nr.:541610-0001, 000558002-0001, 

000527031-0001

„Evolution 200“:
•	 Patento Nr.:B1358013, GB1441856, GB1633933
•	 Konstrukcijos registracijos Europoje Nr.:541610-0001, 000570940-0001, 

000558002-0001, 000527031-0003

Modelis 45+: 
•	 Konstrukcijos registracijos Europoje Nr.: 1332225-0002

Modelis 50+ ir 55+: 
•	 Konstrukcijos registracijos Europoje Nr.: 001332225-0004

Modelis 60+ ir 65+: 
•	 Patento Nr.: GB 1441856 
•	 Konstrukcijos registracijos Europoje Nr.: 558002-0001, 001332225-0006
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