
Prémiové drtiče 
kuchyňského odpadu
Uživatelský manuál

Potřebujete poradit s instalací drtiče nebo jinou informaci?  
Kontaktujte nás buďto telefonicky v uvedeném čase nebo e-mailem. 

Po - Pá: 8:00 - 16:00

+420 606 755 799                    pavel.voracek@elektrocb.cz

Využijte také přehledný video návod montáže drtičů na našem YouTube kanálu.

Děkujeme Vám za zakoupení drtiče kuchyňského odpadu WASTE MAID!

Pozorně si přečtěte pokyny. Uschovejte tento manuál pro případ další potřeby.

POZOR! Než začnete drtič instalovat, podrobně si prostudujte bezpečnostní pokyny. 
NEBEZPEČÍ POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ŠPATNÝM ZACHÁZENÍM. 

www.wastemaid.cz

https://www.youtube.com/watch?v=apb28p8LjKc&t=196s&ab_channel=WasteMaid
https://www.wastemaid.cz/
https://www.wastemaid.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=apb28p8LjKc&t=196s&ab_channel=WasteMaid


Komponenty a instalace 
montážní sestavy

    Než se pustíte do instalace, přečtěte si pečlivě 
tyto pokyny!

Instalace montážní sestavy krok po 
kroku: 

1 Oddělte montážní sestavu, tedy vstupní hrdlo drtiče 
se všemi jeho komponenty, od drtiče. Následně 
pootočte bajonetovou matici doprava ve směru 
hodinových ručiček (při pohledu shora). Vstupní hrdlo 
tak uvolníte od drtiče.

2 Bajonetovou matici posuňte nahoru k přírubě 
hrdla. Vytáhněte tlumicí gumovou vložku a vyjměte 
bajonetovou matici. Nyní si raději nanečisto zkuste 
navléknout zpět tlumicí gumovou vložku dříve, než  
ji budete nasazovat pod dřezem (viz krok 6).
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3 Odšroubujte stahovací matici od příruby vstupního 
hrdla. Vytáhněte gumový kroužek. Nyní budete 
pracovat s přírubou hrdla a gumovým těsněním 
(tenké pod přírubou).

 
4 Kdy použít tmel pro lepší těsnění? U dřezů  

z nerezové oceli, granitu a jiných dřezů s přesnou 
dosedací plochou stačí použít pouze gumové 
těsnění. Pro ostatní dřezy a do stravovacích provozů, 
kde bude drtič více vytížený, použijte pro jistotu 
i tmel. Ten však nikdy nenanášejte na gumové 
těsnění, protože by vám při dotahování matice 
klouzalo a vyjíždělo. Pokud tmel použijete, vložte 
vstupní hrdlo drtiče přes gumové těsnění do otvoru  
v dřezu. Po usazení již hrdlo neotáčejte.
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V případě, že se rozhodnete pro použití tmelu, 
začněte tím, že vytvoříte kolem spodní části příruby 
kruhový pás tmelu. Nepotřísněte přitom gumové 
těsnění. Vstupní hrdlo zasuňte do otvoru a pořádně 
ho přitlačte tak, aby dosedla jeho příruba na otvor 
dřezu celou plochou a zároveň aby se vytlačil 
přebytečný tmel. Pod dřezem prstem zatáhněte  
tmel kolem hrdla tak, aby vyplnil štěrbinu mezi ním  
a hranou otvoru dřezu. 

5 Pod dřezem nasuňte na vstupní hrdlo gumový 
kroužek. Hrdlo přidržujte ve správné poloze z horní 
strany dřezu. Našroubujte stahovací matici šipkami 
nahoru a dotáhněte rukou na maximum (viz obr. 1A). 
Nyní můžete do dřezu nasunout zátku, naplnit ji 
vodou a zkontrolovat těsnost spoje příruby a hrdla 
dřezu.

6 Nasuňte bajonetovou upínací matici na hrdlo drtiče 
a přidržujte ji v horní poloze během nasazování 
tlumící gumové vložky. Správná pozice tlumící 
gumové vložky je svou širší obrubou směrem dolů. 
Navlékněte ji tak, že svým zářezem zapadne po 
celém obvodu do lemu vstupního hrdla (viz obr. 1B). 
Lehce, bez přílišného tlaku, přejeďte prsty kolem celé 
gumové vložky. Pokud je vložka správně usazená, 
bajonetová matice jde stáhnout dolů na tlumící 
gumovou vložku, kde se volně otáčí. Správná poloha 
je zobrazena na obr. 1C.

7 Připojení odpadového kolena. Připojte odpadové 
koleno k drtiči a dotáhněte šrouby posuvné příruby 
(viz obr. 2). Zkontrolujte pevnost spojů v odpadní 
instalaci.

8 Připojte drtič k montážní sestavě. Začněte tím,  
že vyrovnáte drtič pod montážní sestavou. Výstupky 
hrdla zasuňte do zářezů v bajonetové upínací 
matici (viz obr. 3A). Při pohledu zdola otočte maticí 
zhruba 6 mm doprava tak, aby kroužek dočasně 
drtič volně podepíral. Nyní je drtič zavěšen. Otáčejte 
bajonetovou maticí spolu s drtičem až do té doby, 
než se odpadní trubka střetne s výstupním kolenem 
drtiče (viz obr. 3B). Upínací maticí otáčejte tak dlouho, 
dokud se nezablokuje nadoraz (viz obr. 3B). Výstupek 
musí být vpravo od zářezů (viz obr. 3D). 

9 Pusťte vodu a zkontrolujte, zda spoje neprosakují. 

10 Gratulujeme, nyní můžete drtič odpadů WASTE MAID 
začít používat. 

Připojení myčky nebo pračky  
(v případě potřeby)

1 V případě, že potřebujete připojit pračku nebo 
myčku, nejprve vyrazte záslepku (viz obr. 4) tupým 
předmětem. Nikdy nepoužívejte šroubovák nebo jiný 
ostrý předmět. Záslepka spadne do komory drtiče. 
Později ji můžete vytáhnout nebo ji při následném 
zapnutí drtiče rozdrtit - nehrozí žádné poškození.

2 Připojte výtokovou hadici myčky nebo pračky. 
Následně použijte stahovací sponu. V případě jiných 
rozměrů hadice budete muset použít přechodový 
adaptér. 
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Typické připojení k odpadu

Vzdálenost mezi vyústěním odpadní trubky a dnem dřezu 
je doporučena:

• ECONOMY – 231 mm
• STANDARD – 231 mm
• MID DUTY – 249 mm
• HEAVY DUTY – 255 mm
• DELUXE – 255 mm
• PREMIUM – 255 mm

Sifony nejsou součástí balení. 

Elektrické zapojení
    Vždy postupujte dle platných  

předpisů a norem. 

Tento drtič odpadů  je určen pro provoz na střídavém 
napětí 220–240 V. Na štítku umístěném ze spodní strany 
drtiče naleznete související identifikační údaje a elektrické 
parametry. 

Připojení: Všechny modely drtičů Waste Maid připojíte  
do sítě zastrčením přívodního kabelu do předem 
upravené zásuvky. 

Pokyny pro uzemnění: Zařízení musí být připojeno  
k uzemněnému systému. Pokud používáte prodlužovací 
šňůru, zástrčka i zásuvka musí být vybaveny zapojeným 
zemnícím kolíkem nebo zdířkou.

Upozornění: Než začnete drtič zapojovat, odpojte přívod 
elektřiny. Pokud drtič připojujete jinak než přes originální 
vidlici, musí zapojení provést kvalifikovaný elektrikář.

Návod k obsluze
1 Odstraňte zátku dřezu a pusťte středně silný proud 

studené vody. 

2 Zapněte drtič. Lopatky se nejprve natočí do pracovní 
polohy. Správné fungování poznáte podle klapnutí. 

3 Zapněte spínač. Motor se rozběhne na plné otáčky. 
Nyní můžete drtič začít používat. 

4 Shrnujte zbytky jídel do odpadu, resp. hrdla drtiče. 
Drcení se urychlí, pokud rozřežete nebo rozlomíte 
větší kusy na menší (např. velké kosti nebo slupky 
z melounů). Drcení velkých kostí a slupek s vlákny 
(např. fazolových lusků nebo slupek od kukuřice) 
obvykle trvá poměrně dlouho, proto je raději hoďte 
do odpadkového koše. Pokud se drtič v průběhu 
drcení zpomalí, není třeba se znepokojovat. Drtič 
pouze zvyšuje výkon drcení. 

5 Drtič i vodu nechte puštěnou cca 15 vteřin  
po skončení drcení. Zajistíte tak, že se důkladně 
propláchne nejen sifon, ale i odpadní potrubí. 

6 Při drcení raději nepouštějte horkou vodu.  
Ve studené vodě se zbytky udrží v pevném stavu  
a drtič je může snáze zpracovat. 
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Montáž vzduchového spínače drtiče

Vzduchový spínač/pneumatické tlačítko se skládá  
ze třech částí: pohonu (tlačítko, matice, výstup),  
čidla (je již nainstalováno v drtiči) a vzduchové hadičky 
(vstup čidla a průhledná nebo černá hadička). 

Montáž a obsluha spínače:

1 Vyvrtejte díru do desky nebo do dřezu, tam,  
kam chcete spínač umístit. 

2 Výstup pohonu zasuňte do vyvrtané díry. 

3 Připojte hadičku na jedné straně do výstupu  
vzduchového spínače a na druhé do vstupu čidla  
na spodní straně drtiče.

4 Hlavní napájecí kabel zapojte do elektřiny. 

5 Nyní je spínač vypnutý, pro jeho zapnutí musíte 
zmáčknout vzduchové tlačítko. Pro vypnutí opět 
zmáčkněte tlačítko. 

6 Kombinace s nástěnným spínačem - jako 
první zapojte do výstupu napájecí kabel, jenž je 
kontrolován nástěnným spínačem. Následně  
připojte k drtiči hadičku a tlačítko a zmáčkněte 
tlačítko do polohy “zapnuto”. Poté, co se drtič zapne, 
hadičku a tlačítko odstraňte. Od této chvíle ovládáte 
drtič nástěnným spínačem. 



Váš WASTE MAID si poradí s drcením předmětů 
organického původu, např.:

• zbytků jídel z talířů,
• slupek z ovoce a zeleniny,
• košťálů, 
• skořápek vajec a ořechů,
• pecek,
• menších masových odřezků (nedrtíme velké kusy 

masa se šlachami),
• menších kostí,
• filtrů z kávového překapávače, 
• čajových sáčků, 
• papírových kapesníků či utěrek,
• párátek,
• nedopalků cigaret apod. 

Do drtiče nepatří nic, co není organického  
původu, např.:
 
• konzervy, lahve, uzávěry od lahví, porcelán, sklo,
• peří, textil, kůže, guma, provazy, houbičky, hadry,
• kelímky, papírové tácky, igelity, alobal, 
• škeble a lastury, 
• CHEMICKÝ ČISTIČ ODPADU!!!  

(Může narušit těsnění a poškodit motor) aj.

TIPY A RADY

Pokud máte drtič napojený na myčku či pračku, před 
jejím zapnutím se přesvědčte, že je komora prázdná. 
Zabezpečíte tak správný odtok myčky.
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Modely “1059 Premium”, “959 Deluxe”, “2080 Premium”, “1980 Deluxe”a “658 Premium” mohou být používány  
i pro komerční účely. V žádném případě však nesmí být v nepřetržitém provozu. Jednotlivá drcení nesmí trvat déle 
než 15 minut. Následně nechte přístroj 15 minut odpočinout. 

Na komerční provozy se prodloužená záruka na drtič nevztahuje. Záruční doba je 2 roky.

Připojení myčky nebo pračky 
(pokud nemají vlastní připojení k odpadu)

Připojení 
přepadu dřezu

Připojení 
k odpadu

Napájecí 
kabel

Matice a výstup pohonu 
(černá závitová část)

Vzduchový  
spínač/
pneumatické 
tlačítko  
s hadičkou

Resetační 
tlačítko

Drtiče odpadu – připojení
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Čištění 
Drtič se při každém použití sám čistí. NIKDY DO DRTIČE 
NELIJTE ŽÁDNÉ CHEMICKÉ ČISTIČE ODPADŮ! Mohou 
totiž poškodit těsnění mezi komorou a motorem. 

NEDOPORUČUJEME DO DŘEZU SLÉVAT VROUCÍ VODU  
Z HRNCŮ. Prudké výkyvy teplot mohou způsobit 
prasknutí některého dílu drtící komory nebo deformovat 
sifon včetně uvolnění matic v sifonech. 

Lapač nečistot. Všechny drtiče jsou vybaveny 
vyjímatelnou ochrannou manžetou (tzv. lapačem 
nečistot). Ten lze snadno vytáhnout a vyčistit nebo 
případně vyměnit. Manžetu vyjmete tak, že ji uchopíte 
přes její pružný otvor a potáhnete vzhůru. Pokud ji chcete 
vrátit zpět, jednoduše ji vložte  na ústí vstupního hrdla 
drtiče a zatlačte dolů, dokud nedosedne na lem vzdálený 
asi 5 cm pod přírubou hrdla na úrovni dřezu.

Údržba
Čas od času zkontrolujte dotažení stahovací matice hrdla 
drtiče pod dřezem a dotažení matic na odpadním sifonu. 
V důsledku vibrací může totiž dojít k jejich postupnému 
uvolňování a následné netěsnosti a průsakům vody. 

Na některých částech se mohou usazovat nánosy 
minerálních látek a vodního kamene.  
NEZNEPOKOJUJTE SE, nejedná se o rez. Veškeré 
komponenty u drtičů WASTE MAID jsou z nerezové  
oceli a nekorodují. 

Odstraňování závad 
Příliš hlučný provoz. Hluk obvykle způsobuje lžička, 
uzávěr z lahve a jiný cizí předmět, který se nedopatřením 
dostane do drtiče. Pokud uslyšíte nepřiměřený hluk, 
vypněte motor, zastavte vodu a po úplném zastavení 
motoru vytáhněte vyjímatelnou ochrannou manžetu. 
Vyjměte cizí předmět dlouhými kleštěmi. Vraťte 
ochrannou manžetu. Větší hluk drtič přirozeně vydává při 
drcení kostí nebo pecek. 

Drtič se nerozběhne. Zkuste vypnout a zapnout 
přívod elektřiny. Pomocí dlouhého pevného předmětu 
zkontrolujte, zda se mohou volně otáčet všechny otočné 
talíře. Příčinou problému může být také ochrana proti 
přetížení. Toto červené tlačítko se nachází naproti 
vypouštěcímu kolenu a přívodnímu kabelu ve spodní části 
(viz obr. 5). Zmáčkněte resetační tlačítko tak, až klapne 
a zůstane zatlačené. V některých případech je nutné 
nechat pojistku pár minut vychladnout. Nezapomeňte 
také zkontrolovat, zda není něco v nepořádku s přívodním 
kabelem. Zkontrolujte také vypínač, rozvaděč nebo jistič. 

Pokud jsou všechny tyto faktory v pořádku, může se 
jednat o vnitřní závadu. Obraťte se na svého prodejce 
nebo servisní místo.  

Rotující talíř se volně neotáčí. Vytáhněte ochrannou 
manžetu a zkontrolujte, zda se mezi otočný talíř  
a výkyvnou lopatku nedostal cizí předmět. Může jím být 
úlomek kosti nebo pecky, který zůstal v drtící komoře  
z předešlého drcení nebo v době, kdy se nedrtilo a pouze 
protékala voda. Takový úlomek ani nemusí být vidět. 
Použijte dlouhý pevný předmět, zapřete se o některý  
z výstupků na otočném talíři a snažte se pootočit nebo 
rozhýbat otočný talíř,  nejlépe proti směru hodinových 
ručiček (viz obr. 6). Nezapomeňte zkontrolovat ani 
resetační tlačítko pojistky. Pokud se otočný talíř volně 
pohybuje a není přítomen žádný cizí předmět, může  
se jednat o vnitřní poruchu, která vyžaduje opravu nebo 
výměnu drtiče. Obraťte se na prodejce nebo servisní 
středisko. 
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Netěsnosti. Pokud zařízení prosakuje v horní části kolem 
vstupního hrdla, důvodem může být: 

• Vadná tlumící gumová vložka. 
• Bajonetová upínací matice, která není dotažena  

na doraz. 
• Nesprávné usazení vstupního hrdla a dřezu. 

Problémem může být nesprávně zvolené těsnění 
nebo tmel nebo nedostatečné dotažení. Vibrace 
při drcení mohou slabě dotaženou stahovací matici 
příruby hrdla uvolnit. 

Poznámka: V případě výše uvedených obtíží se nejedná 
o záruční opravy! Tyto popsané úkony patří k běžné 
obsluze drtiče. 

Záruka se vztahuje pouze na vnitřní poruchy nebo vady 
drtiče. V případě, že montáž provedl dodavatel, vztahují 
se k pozáruční opravě i případné netěsnosti nebo 
poruchy a vady vzniklé při montáži.
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