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SZANOWNY KLIENCIE,
Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście kupując urządzenie
z naszej rodziny wyrobów. Urządzenie, to zostało zaprojektowane dla spełnienia
wymagań przed nim postawionych.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Opisano w niej
właściwości i funkcje wykonywane przez to urządzenie.
Niniejsza instrukcja obsługi jest wspólna dla kilku urządzeń tego typu. Tak więc możesz w niej znaleźć opis funkcji, których nie posiada Twój model urządzenia.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia osób lub szkody w mieniu, wynikające z wadliwej lub nieodpowiedniej instalacji tego urządzenia.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich niezbędnych zmian dla
poszczególnych modeli tego typu urządzeń, dla polepszenia przyjazności dla użytkownika oraz dla zabezpieczenia użytkownika oraz urządzenia, oraz zmian wynikających z najbardziej aktualnych standardów technicznych.
Pomimo naszej, prowadzonej na bieżąco kontroli jakości, gdybyś Szanowny Kliencie chciał złożyć jakąś reklamację, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta. Z przyjemnością pomożemy i udzielimy wszelkich wyjaśnień.

Deklaracja zgodności CE
Producent opisanych tutaj wyrobu(-ów) niniejszym deklaruje, że spełnia ono/spełniają one odpowiednie wymagania dyrektyw CE w zakresie podstawowego bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony, oraz że przedłoży odpowiednie raporty z badań,
w szczególności deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta lub jego
agenta, na wniosek władz lub na wniosek sprzedającego urządzenie.
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Definicja Symboli Informacyjnych
Ten symbol na tabliczce znamionowej lub opakowaniu wyrobu wskazuje, że wyrób ten nie może być traktowany tak, jak normalne odpady
z gospodarstwa domowego. Musi być ona dostarczony do punktu zbiórki
selektywnej towarów elektrycznych i elektronicznych.
Poprzez prawidłową utylizację tego wyrobu pomagasz chronić środowisko naturalne
oraz zdrowie ludzi.
Nieprawidłowa utylizacja zagraża środowisku naturalnemu I zdrowiu publicznemu.
Więcej informacji dotyczących recyklingu tego wyrobu można uzyskać kontaktując
się z lokalnymi władzami samorządowymi, centrami gospodarki odpadami lub ze
sklepem w którym zakupiliście ten wyrób.
Znaczenie tych symboli podano poniżej:
Ten symbol oznacza instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
Ten symbol znajduje się przy wszystkich opisach operacji, które mogą być
niebezpieczne dla osób.
Prosimy o zapoznanie się z tymi instrukcjami i ścisłe ich przestrzeganie.
Ten symbol oznacza ostrzeżenie
Znajduje się on przy opisach operacji, które wymagają szczególnej staran-
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ności, dla uniknięcia uszkodzenia urządzenia. Prosimy o zapewnienie, że wszyscy
użytkownicy urządzenia zapoznali się z tymi instrukcjami bezpieczeństwa.
Ten symbol oznacza porady praktyczne
oraz podkreśla prawidłowe procedury i zachowania. Większości problemów
można uniknąć zachowując się zgodnie z instrukcjami oznaczonymi tym symbolem.
Ten symbol odnosi się do potencjalnego zagrożenia oparzeniem.
Nie należy dotykać powierzchni, gdzie widać ten symbol, aż do momentu
ich ostygnięcia.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy napięcie
(V) na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieci zasilającej.
• Wtyczka łącząca przewód zasilający urządzenia z siecią zasilającą musi być łatwo
dostępna , tak aby umożliwiać jej szybkie wyjęcie w razie niebezpieczeństwa.
• W przeciwnym przypadku, wyłącznik musi być zainstalowany na przewodzie zasilającym, w miejscu umożliwiającym wygodny dostęp.
• Obsługa i czyszczenie urządzenia przez dzieci są niedopuszczalne.
• Małym dzieciom nie wolno używać tego urządzenia.
• Dzieci mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem I monitoringiem rodziców.
• Starsze dzieci (w wieku od 8 do 14 lat) mogą używać urządzenia tylko pod warunkiem uprzedniego udzielenia im instruktażu przez dorosłych oraz monitorowania
ich w czasie używania urządzenia.
• Osoby niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi (np. częściowa niepełnosprawność, osoby starsze ze zdiagnozowanymi ograniczonymi możliwościami fizycznymi i psychicznymi) lub
brakiem doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci), mogą używać urządzenia
tylko pod nadzorem dorosłych oraz po wcześniejszym, dokładnym ich poinstruowaniu o zasadach użycia.
• Osoby o poważnym stopniu niepełnosprawności oraz osoby o szerokiej I kompleksowej niepełnosprawności mogą używać urządzenia wyłącznie przy ciągłym
monitorowaniu ich przez w pełni sprawne, osoby dorosłe.
• Urządzenie oraz jego komponenty, które mogą być dotknięte, mogą być bardzo
gorące w czasie pracy urządzenia.
• Dzieci należy trzymać z dala od włączonych urządzeń.
• Należy zapewnić, by dzieci nie mogły bawić się urządzeniem.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W przypadku nieprzestrzegania tych ostrzeżeń może dojść do poważnych obrażeń.
• Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub symboli ostrzegawczych dla tego urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń mienia.
• Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie musi być odłączone od zasilania jeżeli opuszczacie dom na dłuższy
okres czasu.
• Jeżeli urządzenie częściowo lub całkowicie napełnione zostanie odłączone od zasilania na dłuższy okres czasu, to następuje rozkład zawartości I pojawia się nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, to uszkodzona część musi
być wymieniona na nową przed ponownym użyciem urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA ELEKRTYCZNEGO.
• Urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania przed wykonywaniem jakichkolwiek napraw urządzenia lub jego części.
• Urządzenie musi być otwierane lub naprawiane wyłącznie przez uprawniony personel Obsługi Klienta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować unieważnieniem wszelkich praw do gwarancji lub rękojmi.
• Urządzenie musi być podłączone do sieci 230V~50Hz, wtyczka z uziemieniem.
• Wtyczka musi być łatwo dostępna, tak aby można ja było łatwo wyjąć z gniazda
w razie zagrożenia. Nie powinno się używać przedłużaczy.
• Napełnić pojemnik (B) maksymalnie 1 kg odpadków oraz/lub maksymalnie do
objetości maksymalnej zaznaczonej wewnątrz pojemnika. Przepełnienie zbiornika może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone ręcznie w czasie procesu suszenia, to pojemnik
oraz uchwyt są bardzo gorące. Nie wolno dotykać tych części aż do ich wystygnięcia.
• Należy upewnić się, czy w pojemniku nie ma żadnych twardych obiektów (szkoło, metal, kamienie). Mogą one uszkodzić urządzenie.
• Nigdy nie wolno zaklejać szczelin wentylacyjnych w pokrywie pojemnika (C)
oraz na urządzeniu.
• Urządzenie należy używać w możliwie stałym miejscu I nigdy nie wolno go przemieszczać gdy pracuje.
• Nie należy lokalizować urządzenia w pobliżu grzejników.
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• W pojemniku nigdy nie wolno składować materiałów łatwopalnych, gorącej wody
lub oleju.
• Nigdy nie wolno otwierać pokrywy pojemnika gdy urządzenie pracuje.
• Zawsze należy odłączać urządzenia od zasilania wyciągając wtyczkę z gniazda
i zawsze należy wykonywać to suchymi rękoma.
• Nigdy nie wolno dotykać wtyczki gdy jest mokra lub zwilżona.
TYPOWE UŻYCIE
Urządzenie projektowane jest wyłącznie dla degradacji i proszkowania standardowych odpadów żywności w gospodarstwach domowych.
Jednakże urządzenie może być także używane w małych restauracjach lub barach.
Może ono przerabiać nawet małe kości kurczaka lub ości ryb.
Zaleca się, aby obiekty tego typu przerabiane były tylko w małych ilościach, gdyż
mogą one poluzować powłokę koła (młynek) i obniżyć żywotność urządzenia.

Opatentowany układ wieloczujnikowy nadzoruje wymagany czas suszenia I w ten
sposób redukuje niepotrzebne zużycie energii.
(Patent numer: 1017616)
WYBÓR LOKALIZACJI
a) w pobliżu zlewu

b) na blacie

c) na wodoodpornym
balkoniku

d) pod zlewem *

*odpowiednie tylko dla urządzeń zabudowanych z jednostką wyciągu pary opisaną w oddzielnych instrukcjach instalacji/zabudowy.
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MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ
Maksymalna pojemność wynosi 1 kg odpadków żywności na cykl suszenia. Może to
być mniej, w zależności od konsystencji odpadków żywności.
Pojemnik na odpadki wykonany z żeliwa (B) może być napełniany tylko do wysokości znaczka, wskazującego maksymalną pojemność.
Napełnienie powyżej znaczka wskazującego maksymalna pojemność może spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować nieprawidłową pracę.
PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
Odpowiedzialne podejście do tematu zużycia energii daje korzyści nie tylko w domowym budżecie, lecz także w zakresie ochrony środowiska. Weź w tym swój udział!
Oszczędzaj energię elektryczną!
Możesz to zrobić postępując jak poniżej:
• Gdy tylko to możliwe należy uruchamiać urządzenie z pełnym pojemnikiem (max 1 kg).
• Odpady organiczne należy pozostawić do odcieknięcia na sicie przed włożeniem ich
do pojemnika. Im bardziej wysuszone odpady, tym krótszy będzie proces ich suszenia.
• Należy zredukować objętość odpadów owoców przed włożeniem ich do pojemnika.
• Odpadki owoców cytrusowych należy wycisnąć nad zlewem i zmniejszyć ich objętość przed włożeniem ich do pojemnika.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.
2.
3.
4.

Otworzyć zamek pokrywy filtru (a) na tylnej ściance urządzenia i zdjąć pokrywę.
Zdjąć film zabezpieczający (b) z filtrów z węglem aktywnym.
Umieścić podwójny kołpak z prowadnicami powietrza (c) na filtrze.
Odchylić zamek pokrywy filtru ponownie i nacisnąć punkty oznaczone strzałkami (d) aby domknąć oraz/lub otworzyć.
a

b

c

d
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WYMIANA FILTRU
Jednostka 2 filtrów z węglem aktywnym musi być wymieniana w przybliżeniu co
2-3 miesiące, lub najpóźniej, gdy wyczuwa się nieprzyjemny zapach.
Zawsze należy wymieniać oba filtry równocześnie. Filtry na wymianę dostępne są
u sprzedawcy urządzeń.
Wymiana filtru przebiega jak poniżej:
1. Otworzyć zamek pokrywy na tylnej ściance urządzenia (Rys. 1), zdjąć z zawiasów i odłożyć na bok.
2. Podnieść kołpak z prowadnicami powietrza (Rys. 5) i wykręcić stare filtry z ich
uchwytów, obracając je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 3). Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z zaleceniami.
3. Zdjąć film zabezpieczający na obu filtrach na wymianę.(Rys. 2)
4. Wsunąć do końca filtry w uchwyty, obracając je w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (Rys. 4).
5. Zamontować kołpak z podwójnymi prowadnicami powietrza (Rys. 5) na swoje
miejsce na zamontowanych filtrach.
6. Otworzyć zamek pokrywy ponownie i zamontować pokrywę na zatrzaskach (Rys. 6).

FAZY PRACY URZĄDZENIA
Zielona dioda LED na pulpicie sterowniczym wskazuje fazę pracy urządzenia po
jego włączeniu.
Suszenie
(Drying)

Mielenie
(Grinding)

Chłodzenie
(Cooling)

Czyszczenie
pojemnika

Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu procesu obróbki.
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KOMPONENTY URZĄDZENIA

A
B
C

Blok Urządzenia

B

Pojemnik z uchwytem (E)
I zintegrowanym młynkiem (D)

C

Pokrywa pojemnika

D

Młynek

E

Uchwyt do noszenia *

* Aby wyjąć pojemnik z urządzenia, należy
podnieść palcem uchwyt do noszenia (E).

D

E

F

G

A

I

K

H
L

F

Suwak zamka pokrywy filtra

G

Pokrywa filtra

H

Filtr z węglem aktywnym
z prowadnicą powietrza

I

Panel sterowniczy

K

Diody LED wskaźników funkcji

L

Przycisk Włącz/Wył
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MATERIAŁY ODPOWIEDNIE
Odpowiednie
Warzywa
Sałata
Kapusta
Chleb
Wyroby cukiernicze
Suszone owoce
Owoce pestkowe
Jagody
Owoce
Jajka (ze skorupkami I bez)
Drób
Cienkie kości drobiowe
Wszystkie typy mięsa I kiełbasek
Fusy po kawie I liście herbaty (w tym torebki)

Nieodpowiednie
Kamienie
Metal
Szkło
Tworzywa sztuczne
Duże kości
Karton
Twrdy papier
Inne twarde przedmioty
odpady płynne

Ryby I skorupiaki
Ślimaki
Wszystkie typy resztek żywności

MOŻLIWE UŻYCIE SUCHEGO MATERIAŁU
Główną zaletą wysuszonych odpadów jest to, że odpady organiczne mogą być przechowywane wolne od zarazków oraz przykrych zapachów, przy zmniejszeniu ich
objętości do 90%.
Produkt końcowy może być użyty, jak poniżej:
• Usuwanie w workach COMPO BAGS do sekcji usuwania odpadków zielonych
lokalnego samorządu.
• Usuwanie w workach COMPO BAGS w punktach zbiórki odpadów organicznych.
• Usuwanie w workach papierowych lub z tworzyw sztucznych w ramach organizowanego przez samorząd lokalny system gospodarki odpadami.
• Użycie jako nawóz w skrzynkach na kwiaty/ donicach/pod sadzonki (tylko wysuszone odpady nie zawierające soli).
• Użycie do zasilania trawników (tylko wysuszone odpady o bardzo małej zawartości soli).
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URUCHOMIENIE
Umieścić urządzenie na bezpiecznie położonej, poziomej i stabilnej powierzchni,
z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
Sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne
z napięciem sieci w budynku.
Jeżeli są ona niezgodne, NIE WOLNO włączać urządzenia i należy je zwrócić do
sprzedawcy.
Idealna lokalizacja to w pobliżu okapu kuchennego.
Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji należy zachować odstęp, co najmniej
15 cm, pomiędzy tylną ścianką urządzenia i ścianą lub innymi obiektami.
Proces suszenia trwa średnio 3-4 godzin, bez fazy chłodzenia, lub około 1-2 godzin,
w zależności od poziomu wilgotności odpadów organicznych
Uwaga!
Włączenie urządzenia: Krótko wcisnąć przycisk ON/OFF. (przycisk podświetli się)
Wyłączenie urządzenia: Wcisnąć I przytrzymać przycisk ON/OFF przez 7 sekund.
Automatyczne wyłączenie: 15 sekund po zakończeniu procesu suszenia. (podświetlenie przycisku ON/OFF wyłączy się).
proces grzania i mielenia wyłącza się automatycznie zaraz po zakończonym cyklu.
Wcisnąć I przytrzymać przycisk ON/OFF przez 7 sekund dla pełnego
wyłączenia urządzenia.
Automatyczne czyszczenie: Wcisnąć I przytrzymać przycisk ON/OFF przez max 3
sekundy dla rozpoczęcia automatycznego cyklu czyszczenia.
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Pierwsze uruchomienie urządzenia:

Podłączyć urządzenie przy pomocy łatwo dostępnej wtyczki
z uziemieniem do sieci 230V~50-60Hz.

•
•
•
•
•

W celu napełnienia pojemnika odpadami organicznymi należy
obrócić strzałkę na pokrywie pojemnika w położenie “Otwartej kłódki”. (Rys. 2)
Podnieść pokrywę (C) i włożyć odpadki do pojemnika.
Założyć pokrywę na swoje miejsce (tak, aby symbol “otwartej
kłódki” by w jednej linii ze strzałką na pokrywie). (Rys. 2)
Obrócić pokrywę w prawo, tak aby strzałka znalazła się naprzeciwko symbolu „zamkniętej kłódki”.
Włączyć urządzenie wciskając krótko przycisk Włącz/Wył
(ON/OFF).
Podgrzewanie I mieszanie są automatycznie wyłączane
po 15 sekundach, po elektronicznym programie suszenia,
jednakże wentylator pracuje nadal.

Po automatycznym wyłączeniu grzania i wentylatora:
•

4

Wcisnąć i przytrzymać przycisk Włącz/Wył (ON/OFF) przez co
najmniej 7 sekund do całkowitego wyłączenia urządzenia.
• Obrócić pokrywę (C) w lewo, aż do ustawienia strzałki na pokrywie naprzeciw symbolu “otwartej kłódki” (Rys. 2) i podnieść
pokrywę.
• Zdjąć pokrywę (C).
Ostrzeżenie! Części urządzenia, których można dotknąć mogą
wciąż być jeszcze gorące.
• Podnieść ucho do przenoszenia (E) I wyjąć pojemnik z urządzenia.
W zależności od składu I mieszaniny odpadów organicznych
dodanych na początku, materiał po wysuszeniu uzyskiwany
jest w formie proszku lub płatków.
• Możliwe sposoby użycia: patrz strona 10.
• Torbę na kompost wypełnić proszkiem/granulkami.
• Opróżniony pojemnik włożyć do urządzenia, tak aby występ prowadzący skierowany był do przodu (Rys. 3a) i obrócić uchwyt do
przenoszenia w pierwotne położenie.
Element sprzęgła (Rys. 4) znajdujący się pod dnem pojemnika
musi prawidłowo zasprzęglić się z drugim elementem na końcu
wałka napędu wewnątrz urządzenia. Jeżeli nie uda się uzyskać prawidłowego zasprzęglenia, należy delikatnie podnosić pojemnik, obracać
go w prawo lub lewo przy użyciu ucha do podnoszenia
i opuszczać, nie przykładając nadmiernej siły, aż do prawidłowego
zasprzęglenia.
• Zamontować pokrywę jak opisano na (Rys. 2 c) i d), oraz/lub zamknąć.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1.
2.
3.
4.

Napełnić pusty pojemnik (wiaderko) wodą, do wysokości znaczka Max.
Zamknąć pokrywę urządzenia.
Wcisnąć I przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Włacz/Wył (ON/OFF).
Cykl automatycznego czyszczenia rozpoczyna się po sygnale dźwiekowym “bip”.
Podświetlone zostają 3 wskaźniki funkcji.Cykl automatycznego czyszczenia kończy się po upływie około 1 godziny. Urządzenie przełącza się w stan Gotowości
(Standby ). Urządzenie wyłącza się automatycznie. Tylko wentylator pracuje dalej, aż o momentu wyłączenia urządzenia poprzez wciśnięcie przycisku Włącz/
Wył (ON/OFF).
5. Wylać brudną wodę do zlewu i osuszyć ręcznikiem pojemnik. W celu oszczędzenia energii, należy każdorazowo, po opróżnieniu pojemnika, przemyć go ciepła
wodą z detergentem. Nie wolno do tego celu używać ostrej wełny stalowej lub
detergentów ściernych. Pojemnik jest odporny na środki do zmywania naczyń.
Należy regularnie czyścić pokrywę I obudowę urządzenia (wewnątrz i zewnątrz),
przy użyciu miękkiej szmatki, bez użycia detergentów ściernych.
WYŚWIETLANE KOMUNIKATY BŁĘDÓW

Wyświetlacz>

Błąd 1

Błąd 2

Błąd 3

Znaczenie>

Przeciążenie
silnika

Brak
styku
silnika

Problem z
Problem z czujnikiem
grzaniem temperatury

Błąd 4

Otwarte
drzwiczki

Błąd 5

Błąd 6

Błąd 7

Błąd 8

Problem z
temperaturą
odciąganego
powietrza
problem

Problem z
czujnikiem
odciaganego
powietrza

Problem z
wentylatorem
odciaganego
powietrza.

Wykryto Otwarta
inne sub- pokrywa postancje.
jemnika

ON/OFF

Świeci na
niebiesko

Wyświetlacz

Drying

Świeci na

zielono
Grinding
Świeci na

zielono

Cooling
Świeci na

zielono

Niski dźwięk
“bip”:
Legenda:

Zabrzmi 5 razy
= diode LED miga

= diode LED świeci w sposób
ciagły

Symbole
panelu
sterowniczego:
Drying = Suszenie

Grinding = Mielenie

Cooling = Chłodzenie
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OBSŁUGA KLIENTA
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z Twoim urządzeniem, prosimy
o kontakt z działem Obsługi Klienta u sprzedawcy urządzenia.
Przed skontaktowaniem się z Obsługą Klienta prosimy zanotować sobie model oraz
lub typ urządzenia, podane na tabliczce znamionowej. Za interwencje Obsługi Klienta, w tym naprawy lub usunięcia usterek, wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użycia urządzenia, wadliwej jego instalacji oraz nieprawidłowej obsługi,
wystawiane będą faktury obciążające użytkownika, nawet za interwencje w okresie
gwarancji.
GWARANCJA
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym ostrzeżeń w instrukcjach obsługi, umieszczonych na urządzeniu lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia powoduje wygaśnięcie gwarancji na urządzenia.
Każdemu roszczeniu gwarancyjnemu musi towarzyszyć dowód zakupu. Gwarancja
nie obejmuje interwencji na urządzeniu, dla defektów, uszkodzeń lub niesprawności
spowodowanych przez wystawienie na działanie czynników chemicznych lub mechanicznych, w tym także wadliwej instalacji.
Generalnie mają zastosowanie warunki gwarancji Twojego sprzedawcy, wyłącznie
poprzez którego może być stwierdzona zasadność roszczeń gwarancyjnych.
Prosimy o przechowanie swojej karty gwarancyjnej od sprzedawcy oraz/lub dowodu zakupu, aby były do wglądu, w razie potrzeby, przy kontakcie z Obsługą Klienta
w okresie gwarancji.
Gwarancja producenta na okres 2 lat obejmuje wszystkie defekty urządzenia wynikłe
z wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje defektów i uszkodzeń wynikających
z niezgodnego z przeznaczeniem użycia urządzenia.
Roszczenia dotyczące widocznych, zewnętrznych uszkodzeń, składane po pierwszym użyciu urządzenia są wyłączone z prawa do gwarancji I obsługi gwarancyjnej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dowód zakupu będzie ważny, jako świadectwo gwarancji.

OPERATING INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD WASTE DRYING MACHINE
KWD 150 W

www.kernau.com

EN 17

DEAR CUSTOMER,
Thank you for your confidence and for purchasing a device from our range.
The device you have purchased is designed to meet its requirements.
Please read these operating instructions carefully. They describe the features and
functions of your device.
These operating instructions can be adapted to several device types. You will therefore find descriptions of functions which may not be relevant for your device.
The manufacturer does not accept any responsibility for damage to persons or property resulting from defective or inappropriate installation of the device.
The manufacturer reserves the right to make any necessary model changes to device
types, to improve userfriendliness and to protect the user and the device and which
comply with current technical standards.
Despite our ongoing quality control, should you wish to make a complaint, please
contact Customer Service. They will be pleased to assist.

EC Declaration of conformity
The manufacturer of the product(s) described herein, hereby declares that it/they
comply with the relevant, fundamental safety, health and security requirements of applicable EC directives and shall provide the corresponding test reports, in particular
the EC declaration of conformity issued by the manufacturer or its agent if requested to do so by the authorities and which may be requested by the device vendor.
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Information-Symbol-Definition
This symbol on the product type plate, or its packaging indicates that this
product must not be treated as normal household waste. It must be taken to
a recycling collection point for electrical and electronic goods.
By properly disposing of this product, you are helping to protect the environment and public health.
Improper disposal endangers the environment and public health. For more information on how to recycle this product, please contact your local authority, waste disposal centre or the shop where you purchase the product.
These information symbols mean the following:
This symbol is a safety instruction.
This is found in particular in all descriptions of operations which may be
hazardous to persons.
Please take note of these safety instructions and behave accordingly.
This symbol is a warning
This is found in descriptions of operations, which require particular care to
prevent damaging the devices. Please also ensure these safety instructions
are made available to all device users.
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This symbol refers to practical tips
and highlights proper procedure and behaviour. Most problems can be avoided by complying with the symbol's instructions.
This symbol refers to a possible burning hazard.
Do not touch surfaces where you see this symbol until they have cooled
down.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Before connecting the device to the power supply, check that the voltage (V) on the
type plate matches the mains supply.
• The plug connecting the device to the mains supply must be easy to access in order
to be able to remove the plug quickly in an emergency.
• Otherwise, an intermediate switch must be fitted to the connection cable in an easily
accessible location.
• Children must not be allowed to service or clean the device.
• Small children must not be allowed to use the device.
• Children may only use the device under adult supervision and monitoring.
• Older children (aged between 8 and 14) may only use the device after prior adult
instruction and monitoring.
• Disabled persons, persons with physical, sensory or reduced mental capacities (e.g.
partial disability, senior persons with a marked reduction in their physical and mental capacities) or a lack of experience and knowledge (e.g. older children)
• May only use the devices under adult supervision or after extensive instruction.
• Severely disabled persons and persons with extensive and complex disabilities may
only use the device under continuous monitoring from a non-disabled adult
• The device and its accessible components can become very hot during operation.
• Keep children away from switched on devices.
• Ensure that children cannot play with the device.
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SAFETY PRECAUTION
In the event of non-compliance with warnings, serious injury may result.
• Non-compliance with warning instructions or symbols on the device may result in
serious injury and damage to property.
• Non-compliance with the operating instructions may result in injury and could
damage the device.
• The device must be switched off if you leave the house for an extended period of
time.
• If a full or partially filled device is switched off for an extended period of time, the
contents decompose and start to smell.
• If the device cable or plug is damaged, the damaged part must be replaced with a
new one before using again. ELECTROCUTION HAZARD
• The device must be disconnected from the main supply before intervening on the
device or its parts.
• The device must only be opened or repaired by the authorised Customer Service.
Otherwise, any guarantee or warranty may be void.
• The device must be connected to a 230V~50Hz laid, fixed grounding type plug.
• The plug must be easy to access so that it may be removed in an emergency.
Extension cables should not be used.
• Fill the container (B) with a maximum of 1 kg of waste and/or up to the maximum
volume mark inside the container. Overfilling the container may damage the device.

If the device is switched off manually during a drying process, container and carry
handle are very hot. Do not touch these parts until they have cooled down.
• Ensure there are no hard objects (glass, metal, stones) in the container. This may
damage the device.
• Never glue the ventilation slots in the container lid (C) and on the device.
• Keep the device in a permanent location wherever possible and never move the
device when in use.
• Do not place the device near heating appliances.
• Never put inflammable materials, hot water or oil in the container.
• Never open the device container lid when in use.
• Always remove the cable by holding the plug and always with dry hands.
• Never touch the plug if wet or damp.
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CONVENTIONAL USE
The device is exclusively designed for reducing and/or pulverising standard household food waste.
The device may be used in small restaurants or bars, however. Even small chicken or
fish bones can be processed.
It is recommended to only process this kind of objects in small quantities, as they
may loosen the wheel coating (grinder) and reduce the life cycle of your device.

The patented multisensor controls the required drying time and thereby reduces unnecessary power consumption.
(Patent number: 1017616)
CHOICE OF LOCATION

a) near the
kitchen sink

b) on the
kitchen worktop

c) on the weatherproof
balcony

*only suitable for subframe devices with a steam extraction unit described in separate
installation/subframe instructions.

d) under the
kitchen sink*
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MAXIMUM CAPACITY
The maximum capacity is 1 kg of food waste per drying cycle. This may be less, depending on the food waste consistency
The cast-iron waste container (B) can only be filled up to the maximum capacity
mark.
Filling beyond the maximum capacity mark can damage the device or cause a malfunction.
ENERGY-SAVING TIPS
Responsible energy consumption not only benefits the household budget, but also
respects the environment. Play your part! Save electrical energy!
You can do the following:
• Wherever possible, start the device with a full container (Max 1 kg).
• Leave organic waste to drain in a sieve before putting in the container.The dryer the waste,
the shorter the drying procedure.
• Reduce the size of fruit waste before putting in the container.
• Press citrus fruit waste over the sink and reduce it before putting in the container.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME:
1.
2.
3.
4.

Open the filter cover trap (a) on the rear of the device and unhinge.
Remove the protective film (b) from the active carbon filters.
Place the double air guide hood (c) on the filter.
Unhinge the filter cover trap again and apply light pressure to the points marked
with the arrows (d) to press open and/or close.

a

b

c

d
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CHANGING THE FILTER
The 2 active carbon filter units must be changed every 2-3 months approximately.
Or at the latest when you detect odours.
Both filters must always be changed at the same time. Replacement filters are available from your device vendor.
Change the filter as follows:
1. Open the cover trap at the rear of the device (Fig. 1), unhinge and put to one
side.
2. Lift the air guide hoods (Fig. 5) and rotate the old filters out of their holder by
turning anticlockwise (Fig. 3). Dispose of appropriately.
3. Remove the protective films on both replacement filters.(Fig. 2)
4. Fully insert the replacement filters into position by rotating in a clockwise direction (Fig. 4).
5. Replace the double air guide hoods (Fig. 5) on the filters.
6. Unhinge the filter cover trap again and click into place with the clip (Fig. 6).

DEVICE OPERATING PHASES
Green LEDs on the control panel indicate the phase your device is in when switched on.
Drying

Grinding

Cooling

The device turns off automatically when processing has finished.

Container
cleaning
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DEVICE COMPONENTS

A
B
C

Device

B

Container with carry handle (E)
and integrated grinder (D)

C

Container lid

D

Grinder

E

Carry handle*

*To lift the container out of the device,
lift up the carry handle (E) with your
index finger.

D

E

F

G

A

I

K

H
L

F

Filter cover trap clip closure

G

Filter cover trap

H

Active carbon filter with air guide

I

Control panel

K

LED function indicators

L

ON/OFF button
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SUITABLE MATERIAL
Suitable
Vegetables
Lettuce
Cabbage
Bread
Baked goods
Dried fruit
Stone fruit
Berries
Fruit
Eggs (with or without shell)
Poultry
Thin poultry bones
All types of meat and sausage
Coffee ground and tea leaves (including bag)

Unsuitable
Stones
Metal
Glass
Plastic
Large bones
Cardboard
Hard paper
Other hard objects
liquid waste

Fish and shellfish
Snails
All types of leftover food

POSSIBLE USE OF DRY MATERIAL
The major advantage of dried waste is that organic waste can be collected germ-free
and odourless in volumes up to 90% reduced.
The end product can be used as follows:
• Disposal in COMPO BAGS in your local authority's green waste disposal section
• Disposal in COMPO BAGS at collection points for organic waste
• Disposal in paper or plastic bags in your local authority's waste disposal system.
• Use as manure for flower boxes/pots/beds (dried waste with no salt content only)
• Use as lawn feed (dried waste with very low salt content only)
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START UP
Placed the device on a secure, level and stable surface, out of direct sunlight.
Check the voltage on the type plate matches the voltage in your building.
If this is not the case, do NOT switch on your device and return it to your vendor.
The ideal location is near an extractor hood
Leave at least 15 cm between the rear of the device and the wall or other objects
for sufficient ventilation.
The drying process lasts between 2 and 6 hours and/or on average 3-4 hours, without
cooling phase, or approx. 1-2 hours, depending on the humidity level of the organic waste.
Note!
Switching on the device: A short press on the ON/OFF button. (button lights up)
Switching off the device: Press and hold the ON/OFF button for 7 secs.
Automatic switch off: 15 secs. after the end of the drying process. (ON/OFF button
light goes out).
Only heating and stirring are automatically switched off. The venti-lator
continues, however.
Press and hold the ON/OFF button for 7 secs to fully switch off the device.
Automatic cleaning: Press and hold the ON/OFF button for max. 3 secs to
start the automatic cleaning cycle.
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To start up the device for the first time:

Connect the device to an easily accessible 230V~50-60Hz grounding type plug.

•
•
•
•
•

To fill a container with organic waste, turn the arrow on the
container lid to the 'Open' position. (Fig. 2)
Lift up the lid (C) and put waste in the container.
Replace the lid (the "open lock" symbol must be lined up with
the arrow on the lid). (Fig. 2)
Turn the lid to the right into the "closed" position.
Switch on the device with a short press on the ON/OFF button.
Heating and stirring are switched off automatically
15 secs. after the electronic drying programme. The ventilator (fan) continues, however.

After heating and ventilator automatic switch off:
•
•
•

Press and hold the ON/OFF button for at least 7 secs to fully switch off the device.
Turn the lid (C) to the left, until the arrow lines up with the 'open
lock' symbol (Fig. 2) and lift off the lid.
Lift off the lid (C).
Warning! Accessible parts in the device can still be hot now.

•

4

Lift off the container carry handle (E) and lift the container out of
the device.
Depending on the composition or mix of the organic waste		
added at the start, dried material is obtained in powder or flake
form Possible uses: refer to page 24.
• Fill a compost bag with the powder/pellets.
• Replace the empty container with forward facing guide lug
(Fig. 3a) in the device and pivot its carry handle.
The grinder drive bevel (Fig. 4) on the underside of the container must fit properly in the motor bevel inside the device. If not,
gently move the container up and down using the carry handle
and pivot left to right without applying too much force, until the bevels fit together.
• Replace the lid as described in (Fig. 2 c) and d) and/or close.
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CLEANING AND MAINTENANCE
1.
2.
3.
4.

Fill the empty container (bucket) to the Max. mark with water.
Close the device lid.
Press and hold the ON/OFF button for 3 secs.
The automatic cleaning cycle starts with a beep. The 3 function indicators (K)
light up. The automatic cleaning cycle finishes after approx. 1 hour. The device
switches to Standby mode The device turns off automatically. Only the fan continues to run, until you turn off the device with the ON/OFF button.
5. Pour the dirty water down the sink and towel dry the container. To save power, rinse the container with warm water and household detergent every time it is emptied.
Do not use rough steel wool or abrasive detergent. The container is dishwasher
proof. Regularly clean the lid and device housing (inside and out) with a soft
cloth, without using abrasive detergent
TROUBLESHOOTING ERROR DISPLAYS

Displays>

Meaning>

Error 1

Error 2 Error 3

Error 4

Error 5 Error 6 Error 7 Error 8

Door open

Motor
overload

Motor no Heating
contact
problem

Heating
sensor
problem

Extracted
air temp.
problem

Container lid
open

Extracted
air sensor
problem

Extracted
air ventilat.
problem

Other
substances
detected

ON/OFF
lights up
blue

Drying
lights up

Display

green

Grinding
lights up

green

Cooling
lights up

green

Low-pitched
beep

sounds 5 times

Legend:

= LED flashes

= LED lights up continuously

Control panel
symbols:
Drying

Grinding

Cooling
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CUSTOMER SERVICE
In the event of any technical issues with your device, please contact your dealer's
Customer Service.
Before calling Customer Service, please note the model and/or type reference on the
device type plate. Customer service interventions, including repairs or rectifying defects, resulting from non-intended use, defective installation or erroneous operation
of the device, will be invoiced, even during the warranty period.
WARRANTY
Non-compliance with the safety precautions, including warning notes in the operating instructions, on the device and accompanying documents shall void the associated warranty. Any warranty claim must be accompanied by a proof of purchase. The
warranty does not include interventions on devices with defects, damage or shortcomings caused by chemical or mechanical exposure, including erroneous installation.
Your vendor's warranty conditions generally apply, through which you can exclusively validate your warranty claims.
Please have your vendor's warranty card and/or proof of purchase ready if you need
to contact Customer Service during the warranty period.
The manufacturer's 2-year warranty from date of purchase covers the device against
all defects proved to be caused by a production error. The warranty does not cover
defects and damage resulting from non-intended use of the device.
Claims concerning visible, external damage submitted after the device has been used
for the first time are excluded from warranty claims and services.
If in any doubt, proof of purchase shall be valid as a warranty certificate.

NÁVOD K OBSLUZE
SUŠIČKA DOMÁCÍHO ODPADU
KWD 150 W

www.kernau.com
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VÁŽENÍ KLIENTI,
děkujeme vám za důvěru projevenou nákupem zařízení z naší řady výrobků.
Zařízení, které jste si zakoupili, bylo navrženo pro splnění požadavků na něj kladených. Seznamte se důkladně s tímto návodem k obsluze. Jsou v něm popsány
vlastnosti a funkce tohoto zařízení.
Tento návod k obsluze je společný pro několik zařízení stejného typu. Můžete v něm
tedy najít popis funkcí, které nemá váš model zařízení.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za úrazy osob nebo škody na majetku, vyplývající z vadné nebo nesprávné instalace tohoto zařízení.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět veškeré nezbytné změny jednotlivých modelů
zařízení tohoto typu za účelem zlepšení přívětivosti k uživatelům a pro bezpečnost
uživatelů a zařízení a také změny vyplývající z nejaktuálnějších technických standardů.
Pokud byste, i přes naši běžně prováděnou kontrolu, chtěli nahlásit jakoukoli reklamaci, kontaktujte oddělení klientských služeb. Pomůžeme vám a poskytneme
veškerá vysvětlení.

ES prohlášení o shodě
Výrobce tohoto výrobku/těchto výrobků tímto prohlašuje, že výrobek splňuje / výrobky splňují příslušné požadavky ES směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a
že předloží příslušné protokoly o zkouškách, zejména ES prohlášení o shodě, které
vystavil výrobce nebo jeho zástupce na žádost správních orgánů nebo na žádost osoby prodávající zařízení.
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Definice informativních značek
Tento symbol na výkonovém štítku nebo jeho obalu znamená, že tento
výrobek nepatří do normálního domovního odpadu, ale je nutné jej odevzdat do sběrného dvora k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.
Dodržením postupu správné likvidace tohoto výrobku chráníte životní
prostředí a zdraví svých spoluobčanů.
Nesprávnou likvidací výrobku poškozujete životní prostředí i zdraví. Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u místních orgánů, v podniku pro odvoz
odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
Význam těchto symbolů je uveden níže:
Ten symbol znamená bezpečnostní pokyny.
Tento symbol se nachází u všech popisů činností, které mohou ohrožovat
uživatele.
Seznamte se s těmito pokyny a přesně je dodržujte.
Tento symbol znamená varování
Je umístěn u popisů činností, které vyžadují pečlivost pro zabránění poškození zařízení. Ujistěte se, že všichni uživatelé zařízení se seznámili s těmi
bezpečnostními pokyny.
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Tento symbol znamená užitečné rady
a určuje správné postupy a postoje. Většině problémů lze zabránit dodržováním pokynů označených tímto symbolem.
Tento symbol znamená potenciální nebezpečí popálení.
Nedotýkejte se povrchů, které jsou označeny tímto symbolem, dokud nevychladnou.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před připojením zařízení k síťovému zdroji zkontrolujte, zda napětí (V) uvedené na
výkonovém štítku zařízení odpovídá napětí napájecí sítě.
• Zástrčka spojující napájecí kabel zařízení s napájecí sítí musí být snadno přístupná,
bude-li třeba odpojit zařízení od napájení.
• Jinak musí být na napájecím kabelu namontován vypínač na snadno dostupném
místě.
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
• Toto zařízení nesmí používat malé děti.
• Toto zařízení mohou používat děti pouze pod dohledem rodičů.
• Starší děti (ve věku 8 až 14 let) mohou používat zařízení pouze pod podmínkou
předchozího poučení dospělou osobu a pod dohledem při používání tohoto zařízení.
• Zdravotně postižené osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi (např. lehké zdravotní postižení, starší osoby s diagnostikovanými
omezenými fyzickými a psychickými možnostmi) nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (např. starší děti) mohou používat zařízení, pokud budou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
• Osoby s vážným stupněm zdravotního postižení a osoby s rozsáhlým komplexním
postižením mohou používat zařízení pouze pod stálým dohledem plně způsobilých
dospělých osob.
• Zařízení a podsestavy, kterých se lze dotýkat, mohou být velmi horké během práce
zařízení.
• Zabraňte dětem v přístupu k zapnutému zařízení.
• Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením.

CZ 34

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
V případě nedodržování těchto varování může dojít k vážnému úrazu.
• Nedodržování těchto pokynů nebo výstražných symbolů pro toto zařízení může
vést k vážným úrazům nebo poškození majetku.
• Nedodržování návodu k obsluze může vést k úrazu nebo poškodit zařízení.
• Zařízení odpojte od napájení, pokud nebudete doma delší dobu.
• Pokud částečně nebo úplně naplněné zařízení odpojíte od napájení na delší dobu,
pak se obsah může rozložit a vzniká nepříjemný zápach.
• Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, pak vyměňte poškozenou
část za novou před opětovným použitím zařízení. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
• Před jakoukoli opravou zařízení nebo jeho podsestavy odpojte zařízení od síťového zdroje.
• Zařízení může otevírat nebo opravovat výlučně oprávněný personál klientských
služeb. Nedodržování tohoto pokynu bude mít za následek neplatnost veškerých
nároků ze záruky nebo ručení.
• Zařízení musí být připojeno k síti 230V~50Hz, zástrčka s kolíkem.
• Zástrčka musí být snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Naplňte nádobu (B) maximálně 1 kg odpadu a/nebo na maximální objem označený
uvnitř nádoby. Přeplnění nádoby může poškodit zařízení.

Pokud zařízení vypnete ručně během procesu sušení, pak nádoba a úchyt jsou velmi
horké. Nedotýkejte se těchto částí, dokud nevychladnou.
• Ujistěte se, že v nádobě nejsou žádné tvrdé předměty (sklo, kov, kameny). Mohou
poškodit zařízení.
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory ve víku nádoby (C) a na zařízení.
• Zařízení používejte na pokud možno stabilním podkladu a nikdy jej nepřemísťujte
během práce.
• Zařízení nestavějte v blízkosti zdrojů tepla.
• V nádobě nikdy neskladujte lehce hořlavé látky, horkou vodu nebo olej.
• Nikdy neotevírejte víko nádoby během práce zařízení.
• Zařízení vždy odpojujte od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky a vždy mějte
při tom suché ruce.
• Nikdy se nedotýkejte zástrčky, když je mokrá nebo vlhká.

CZ 35

TYPICKÉ POUŽITÍ
Zařízení je navrženo pouze k likvidaci a rozmělnění potravinového odpadu v domácnostech.
Zařízení se může také používat v malých restauracích nebo barech. Lze v něm zpracovávat dokonce malé drůbeží nebo rybí kosti.
Doporučujeme, aby se odpad tohoto druhu zpracovával pouze v malém množství,
protože by mohl uvolnit kryt mlýnku a zkrátit tak životnost zařízení.

Patentovaný vícečidlový systém dohlíží na vyžadovanou dobu sušení a takto upravuje zbytečnou spotřebu energie.
(Patent číslo: 1017616)
VÝBĚR UMÍSTĚNÍ

a) v blízkosti
dřezu

b) na kuchyňské
desce

c) na voděodolném
balkonku

d) pod
dřezem *

*vhodné pouze pro zabudovaná zařízení s odsavačem páry popsaným v samostatných návodech k instalaci/zabudování.

CZ 36

MAXIMÁLNÍ OBJEM
Maximální objem činí 1 kg potravinového odpadu pro jeden cyklus sušení. Může to
být méně, v závislosti na konzistenci potravinového odpadu.
Nádoba na odpad je vyrobena z litiny (B) a může se naplňovat pouze po značku maximálního objemu.
Naplnění nad značku maximálního objemu může zařízení poškodit nebo způsobit
nesprávný chod.
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
Zodpovědný přístup k otázce spotřeby energie přináší prospěch nejen domácímu rozpočtu, ale také v oblasti ochrany životního prostředí. Podílejte se na tom! Šetřete
elektrickou energii!
Můžete to provést následujícím způsobem:
• Jak jen to bude možné, spouštějte zařízení s plnou nádobou (max. 1 kg).
• Organický odpad nechte okapat v sítku před jeho vložením do nádoby. Čím více
je odpad vysušený, tím kratší bude proces jeho sušení.
• Snižte objem odpadu z ovoce před jeho vložením do nádoby.
• Odpad z citrusového ovoce vymačkejte do dřezu a snižte jeho objem před vložením
do nádoby.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
1.
2.
3.
4.

Otevřete zámek krytu filtru (a) na zadní straně zařízení a sejměte kryt.
Stáhněte ochrannou fólii (b) z filtrů s aktivním uhlím.
Umístěte pouzdro s odsavači (c) na filtr.
Opět zatlačte zámek krytu filtru a stiskněte body označené šipkami (d), abyste
kryt mohli zavřít a/nebo otevřít.
a

b

c

d

CZ 37

VÝMĚNA FILTRU
Jednotka 2 filtrů s aktivním uhlím se musí měnit přibližně každé 2–3 měsíce, nebo
nejpozději, když je cítit nepříjemný zápach.
Vždy měňte oba filtry současně. Nové filtry jsou k dostání u prodejce zařízení.
Výměnu filtru proveďte následovně:
1. Otevřete zámek krytu na zadní straně zařízení (Obr. 1), kryt sejměte ze závěsů a
odložte bokem.
2. Nadzvedněte pouzdro s odsavači (Obr. 5) a vyšroubujte filtry z jejich objímek
otáčením proti směru chodu hodinových ručiček (Obr. 3). Opotřebené filtry
zlikvidujte v souladu s pokyny.
3. Stáhněte ochrannou fólii z nových filtrů (Obr. 2).
4. Filtry zasuňte na doraz do objímek otáčením ve směru chodu hodinových
ručiček (Obr. 4).
5. Namontujte pouzdro s odsávači (Obr. 5) zpět na své místo nad namontované filtry.
6. Opět zatlačte zámek víka a víko nasaďte na závěsy (Obr. 6).

PRACOVNÍ FÁZE ZAŘÍZENÍ
LED zelená dioda na ovládacím panelu indikuje provozní fázi zařízení po jeho zapnutí.
Sušení
(Drying)

Mletí
(Grinding)

Chlazení
(Cooling)

Zařízení se vypne automaticky po ukončení procesu zpracování.

Čištění
zásobníku

CZ 38

PODSESTAVY ZAŘÍZENÍ

A
B
C

Blok zařízení

B

Nádoba s úchytem (E)
a integrovaným mlýnkem (D)

C

Víko nádoby

D

Mlýnek

E

Úchyt pro přenášení *

*Abyste vyjmuli nádobu ze zařízení,
nadzvedněte prstem úchyt pro přenášení (E).

D

E

F

G

A

I

K

H
L

F

Čudlík zámku krytu filtru

G

Kryt filtru

H

Filtr s aktivním uhlím a odsávačem

I

Ovládací panel

K

LED diody ukazatelů funkcí

L

Tlačítko Zap/Vyp

CZ 39

ODPADOVÉ MATERIÁLY
Vhodné

Nevhodné

Zelenina
Salát
Kapusta
Chléb
Cukrářské výrobky
Sušené ovoce
Peckovité ovoce
Borůvky
Ovoce
Vejce (se skořápkami a bez nich)
Drůbež
Tenké drůbeží kosti
Všechny durhy masa a klobás
Kávová sedlina a čajové listy (včetně sáčků)

Kameny
Kov
Sklo
Plasty
Velké kosti
Karton
Tvrdý papír
Jiné tvrdé předměty
kapalný odpad

Ryby a korýši
Šneci
Všechny druhy zbytků potravin

MOŽNÉ POUŽITÍ SUCHÉHO MATERIÁLU
Hlavní předností sušeného odpadu je to, že organický odpad můžete uchovávat bez
bakterií a nepříjemného zápachu, při snížení jeho objemu na 90%.
Koncový produkt můžete použít jako níže:
• Odstraňování v pytlích COMPO BAGS pro odstraňování zeleného odpadu místní
samosprávy.
• Odstraňování v pytlích COMPO BAGS na místech sběru organického odpadu.
• Odstraňování v papírových nebo plastových pytlích v rámci systému odpadového
hospodářství provozovaného místní samosprávou.
• Použití jako hnojivo v truhlících / květináčích / pod sazenice (pouze sušený odpad
neobsahující sůl).
• Použití pro hnojení trávníků (pouze sušený odpad s velmi nízkým obsahem soli).

CZ 40

UVEDENÍ DO PROVOZU
Zařízení postavte na bezpečný, vodorovný a stabilní povrch, nevystavený přímému
působení slunečního světla.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku je shodné se síťovým napětím
v budově. Pokud není shodné, NEZAPÍNEJTE zařízení a vraťte jej prodejci.
Ideální postavení je v blízkosti digestoře.
K zajištění správné ventilace ponechte odstup alespoň 15 cm mezi zadní stranou zařízení a stěnou nebo jinými objekty.
Proces sušení trvá 2 až 6 hodin a/nebo průměrně 3–4 hodiny, bez fáze chlazení, nebo
asi 1–2 hodiny, v závislosti na hladině vlhkosti organického odpadu.
Upozornění!
Zapnutí zařízení: Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (tlačítko se podsvítí).
Vypnutí zařízení: Stiskněte a přidržte tlačítko ON/OFF na 7 sekund.
Automatické vypnutí: Za 15 sekund po ukončení procesu sušení (podsvícení tlačítka ON/OFF se vypne).
Automatické zapnutí nastane pouze po ohřátí míchání. Ventilace je nadále
zapnutá. Stiskněte a přidržte tlačítko ON/OFF na 7 sekund, abyste úplně
vypnuli zařízení.
Automatické čištění: Stiskněte a přidržte tlačítko ON/OFF na max. 3 sekundy, abyste spustili automatický cyklus čištění.

CZ 41

První uvedení zařízení do provozu:

Zařízení připojte pomocí snadno přístupné zástrčky s uzemněním
k síti 230V~50-60Hz.

•
•
•
•
•

Abyste naplnili nádobu organickým odpadem, otočte šipku na
víku nádoby do polohy „otevřeného zámku“. (Obr. 2)
Sejměte víko (C) a vložte odpad do nádoby.
Nasaďte víko zpět (tak, aby se symbol „otevřeného zámku“
překrýval se šipkou na víku). (Obr. 2)
Otočte víko doprava, tak aby šipka byla naproti symbolu
„uzavřeného zámku“.
Zařízení zapněte krátkým stisknutím tlačítka Zap/Vyp (ON/OFF).
Ohřev a míchání se automaticky vypnou za 15 sekund, po
elektronickém programu sušení, avšak ventilátor nadále
pracuje.

Po automatickém vypnutí ohřevu a ventilátoru:
•
•
•

Stiskněte a přidržte tlačítko Zap/Vyp (ON/OFF) alespoň na 7 sekund, až se zařízení úplně vypne.
Otočte víko (C) doleva, až šipka na víku bude naproti symbolu
„otevřeného zámku“ (Obr. 2) a zvedněte víko.
Sejměte víko (C).
Varování! Části zařízení, kterých se můžete dotknout, mohou
být ještě horké.

•

4

Zvedněte úchyt pro přenášení (E) a vyjměte nádobu ze zařízení.
V závislosti na složení směsi organického odpadu přidaného
na začátku získáte po vysušení materiál ve formě prášku nebo
plátků. Možné způsoby využití viz strana 38.
• Pytel na kompost naplňte práškem/granulátem.
• Prázdnou nádobu vložte do zařízení tak, aby vodicí čep směřoval
dopředu (Obr. 3a) a otočte úchyt pro přenášení do původní polohy.
Prvek spojky (Obr. 4) nacházející se pod dnem nádoby musí
správně zaklesnout do druhého prvku na konci hnací hřídele
uvnitř zařízení. Pokud se nedaří dosáhnout správného zaklesnutí,
nepatrně nadzvedněte nádobu a otáčejte ji doprava nebo doleva pomocí
úchytu pro přenášení a zatlačte lehce, až dojde ke správnému zaklesnutí.
• Namontujte kryt, jak je znázorněno na obr. 2 c) a d), a/nebo zavřete.

CZ 42

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1.
2.
3.
4.

Naplňte nádobu vodou do úrovně značky Max.
Zavřete víko zařízení.
Stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko Za/Vyp (ON/OFF).
Cyklus automatického čištění se spustí po zvukovém signálu „bip“. Podsvítí se
3 ukazatele funkcí. Cyklus automatického čištění skončí asi za 1 hodinu. Zařízení
se přepne do pohotovostního režimu (Standby). Zařízení se vypne automaticky.
Pouze ventilátor pracuje dále, dokud nevypnete zařízení stisknutím tlačítka Zap/
Vyp (ON/OFF).
5. Špinavou vodu vylijte do dřezu a osušte nádobu ručníkem. Abyste šetřili energii,
nádobu po každém vyprázdnění přemyjte teplou vodou a čisticím přípravkem.
K tomu nepoužívejte ocelovou vlnu nebo brusné pasty. Nádoba je odolná proti
mycím přípravkům na nádobí. Pravidelně čistěte víko a kryt zařízení (uvnitř i vně)
měkkým hadříkem, bez použití brusných čisticích přípravků.
ZOBRAZOVANÉ CHYBOVÉ ZPRÁVY
Displej>

Význam>

Chyba 1 Chyba 2 Chyba 3 Chyba 4 Chyba 5 Chyba 6 Chyba 7 Chyba 8 Otevřená
dvířka
Přetížení
motoru

Motor se Problém Problém
nezapíná s ohřevem s čidlem
teploty

Problém s
teplotou
odsávaného
vzduchu

Problém s
čidlem
odsávaného
vzduchu

Problém s
Byly zjištěny
ventilátorem jiné látky
odsávaného
vzduchu

Otevřené víko
nádoby

ON/OFF
Sví
modře

Drying
Sví

Displej

zeleně

Grinding
Sví

zeleně

Cooling
Sví

zeleně

Hluboký zvuk
„bip“:

Zazní 5krát

Vysvětlivky:

= LED dioda bliká

= LED dioda svítí trvale

Control panel
symbols:
Drying = Sušení

Grinding = Mletí

Cooling = Chlazení

CZ 43

KLIENTSKÉ SLUŽBY
V případě jakýchkoli problémů souvisejících s vaším zařízením kontaktujte oddělení
klientských služeb u prodejce zařízení.
Před kontaktováním si zapište model a/nebo typ zařízení, uvedené na výkonovém štítku. Za zásah klientských služeb včetně opravy nebo odstraněni závad vyplývajících
z používání zařízení v rozporu s určením, jeho vadné instalace a nesprávné obsluhy
bude vystavena uživateli faktura, dokonce i za zásah v záruční době.
ZÁRUKA
Nedodržování bezpečnostních pokynů, včetně varování v návodech k obsluze,
umístěných na zařízení nebo v dokumentaci přiložené k zařízení, způsobí ztrátu
záruky na zařízení.
K uplatňování nároků ze záruky je třeba předložit doklad o nákupu. Záruka se nevztahuje na servisní zásah z důvodu vad, poškození a odchylek způsobených vystavením
působení chemických nebo mechanických faktorů, včetně vadné instalace.
Z principu platí záruční podmínky prodejce, na jejichž základě může být zjištěna
odůvodněnost záručních nároků.
Uschovejte si záruční list prodejce a/nebo doklad o nákupu pro budoucí nahlédnutí,
budete-li muset kontaktovat klientské služby v záruční době.
Dvouletá záruka výrobce se vztahuje na všechny závady zařízení vzniklé z výrobních
vad. Záruka se nevztahuje na závady a poškození vyplývající z používání zařízení v
rozporu s určením.
Nároky týkající se viditelného vnějšího poškození uplatněné po prvním použití
zařízení jsou vyloučeny z práva na záruku a pozáruční služby.
V případě jakýchkoli pochybností bude doklad o nákupu platný jako záruční
list.

Witaj w domu

