
KASUTUSJUHEND
Köögihundile WasteMaid

Vaata oma pusustaja infolehe täpset teavet.
TÄHELEPANU: Käesolev purustaja töötab AINULT  220/240 V ~ 50/60Hz elektrivoolu näitajatega. 

Muude  voolunäitajatega töötades kahjustab see oluliselt purustajat.

TÄHTIS :   Loe hoolikalt juhiseid. Hoidke see juhend ka hilisemaks vaatamiseks.
ETTEVAATUST:  Vaadake kindlasti üle turvajuhised, mis on seotud tuleohutuse, 

elektrilöögi või muude ohtude vältimiseks enne purustaja kasutamist.

PURUSTAJA ANDMED
MUDEL NR* SEERIA NUMBER S/N*

* Selle informatsiooni leiate purustaja põhjakaaneetiketilt.
Kirjutage see siia enne paigaldamist.

TURVAJUHISED
SIIN ON JUHISED, MIS ON SEOTUD TULEOHUTUSE, ELEKTRILÖÖGI VÕI MUUDE OHTUDE 
KOHTA. KINDLASTI SÄILITAGE NEED.

HOIATUS - Elektriseadmete kasutamisel 
peamisi ettevaatusabinõusi tuleb alati järgida, 
sealhulgas:

1. Loe kõik juhised enne seadme kautamist.
2. Selleks, et vähendada vigastuste ohtu, on vajalik järelevalve kui

seadet kasutatakse laste lähedal.
3. Ärge pange sõrmi ega käsi seadmesse.
4. Lülitage toitelüliti asendisse OFF/VÄLJA , enne kui proovite kinni-

kiilumist parandada või kui soovite eemaldada eset seadmest.
5. Kui püüate kinnikiilumist parandada kasutage piisava pikkusega

puust pulka või harjavart näiteks.

6. Kui proovite eemaldada objekte seadme seest kasutage pikemaid
näpitsaid. TÄHELEPANU: Seadmel on magnetmootor. Kasutage
mitte magneetilisi tööriistu

7. Seadme materialide kaitseks ärge purustage/kasutage järgmisi 
esemeid/aineid: merekarbid või austrite karbid; sööbivaid 
äravoolu puhastajaid või sarnaseid tooteid; portselani; 
plastmassi; suuri konte; metalli nagu näiteks pudelikorgid; 
konservikarbid; alumiiniumist lauanõud ja tööriisatad ning  
foolium; kuuma rasva või muud kuuma vedelikku; kiulisi 
esemeid nagu näiteks maisi tõlvikud, rabarber või lille varred jne.

8. Kui purustaja ei ole töös kasutage korki,

et esemeid ei saaks kukkuda seadmesse.
9. ÄRGE kasutage purustajat, kui pritsmekaitset ei ole paigaldatud.

10. Õiged juhised seadme maanduseks leiate
ELEKTRIGA ÜHENDAMINE lõigust.

11. Seadme paigaldamine peab olema kooskõlas
kohalike normide ja seadustega.

12. Kui sedame toitejuhe on kahjustatud tuleb see välja
vahetada esindaja või vastava kvalifikatsiooniga inimese juures.

13. Seda seadet ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele kellel 
on füüsilisi või psüühilisi puudusi ja kellel puudub kogemus ja 
teadmine  seniks kuni neile ei ole antud juhiseid ja õpetust 
inimese poolt, kes vastutavad nende turvalisuse ja ohutuse eest.

14. TÄHELEPANU! Lastele tuleb sisendada , et see ei
ole mänguasi ja sellega EI mängita !



Kui kasutate nõudepesumasinat jälgige siinseid juhiseid. Kui ei 
kasutata minge peatükki nr. 3
 A. Eemaldage kork näiteks trelliga 2A. Kui kork kukub 

peenestuskambrisse ja eemaldamine sealt ei ole võimalik võite 
selle läbi jahvatada. See ei kahjusta masinat aga võib võtta 
aega rohkem. 

 B. Ühendage nõudepesumasina voolik 2B. Kontrollige ,et kõik 
oleks ühendatud tugevalt ja otsige lekkeid !

Enne alustamist tuleks lülitada välja korgid ja 
tõmmata stepslist välja vana purustaja, kui 
see on paigaldatud.
Eemaldage vana purustaja kui see on paigaldatud vastavalt joonistele 
või vana purustaja paigaldusle  vastupidises järjekorras

 A. Keerake lahti torud purustaja küljest  1A 

 B. Keerake lahti valamu flantsist purustaja 1B 1C

1. ENNE PAIGALDUST
JUHISED

1A 1B 1C 1D

 C. Eemalda ülejäänud osad valamu küljest 1D 

Tähtis: Nüüd on paras aeg puhastada 
äravoolutrapp ja torud kui võimalik.

Ettevaatust. Purustaja võib kukkuda kui  ei asetata 
alla toetust.

2. NÕUDEPESUMASINA LIITMINE
2B

nõudepesumasin 

*

* l
Teie süsteem võib erineda

3. PIGALDAMINE
LUGEGE HOOLIKALT ENNE ALUSTAMIST.
Pange tähele  millises järjekorras tuleb neid osi paigaldada, et kõik oleks õige (eel 
kokkupanek on tehtud tehase poolt 3A ja  3G ).

A.   Keerake osad purustaja küljest ära kellakeeramise suunas.

Speed Master Mount Süsteem

Tugevdus rõngas

Tihend

Paigaldus rõngas

Flants

Flantsi tihend

äravool

Fiiber tihend

3A

* Pritsmekaitse

2A



SPEED MASTER MOUNT SÜSTEEM
 B. Tõstke ühendus rõngas vastu valamu flantsi.   

Eemaldage kummist alumine rõngas. Jälgige joonist 3C.

 C. Keerake lahti tugirõngas valamu flantsist ja eemaldage fiiber tihend. 
Nüüd on flantsi küljes ainult flantsi tihend. 

 D. Mõningatel juhtudel tuleb kasutada erinevate valamute puhul 
flantsitihendina silikooni või kitti.

 E. Asetage flants koos tihendiga läbi valamu augu 

 F. Kui kasutate kitti või silikooni määrige seda flantsi 
alla äärele ja siis asetage valamu külge. 3B

 G. Valamu allpoolt asetage flantsi külge fiiber tihend. 
. Toetus rõngal on märgitud nooled mis peavad näitama üles. Keerake rõngas 
flantsi külge ja pingutage seni kuni flants ei liigu. Nüüd võiksite panna korgi valamu 
külge/ flantsi otsa ja lase valamusse vett kontrollimaks lekkeid

 H.  Asetage ühendusrõngas flantsi külge ja hoidke seda seal kuniks 
asetate külge ka alumise tihendi (kitsam äär ülesse poole). Nüüd suruge see 
ühendus rõnga alumisest otsast sisse 3G .

 I.  Seade peab olema asetatud nii,  et lähtestus (reset) nupule on igal ajal ligipääsetav.

3C

VALAMU 
FLANTS

VALAMU 

KRUVID 

ÄRAVOOL

FLANTSITIHEND/KITT/
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FIIBER TIHEND

TUGI RÕNGAS
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NÄITAVAD ÜLESSE

EEMALDATAV 
*PRITSMEKAITSE
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3F
Et alumine tihend oleks 
korralikult paigaldatud 
peab ta olema vabalt ringi 
keeratav. See tihend 
ühendab flantsi ja 
purustajat. Jälgige 
jooniseid.

3G

KITSAM 
ÄÄR

ALUMINE
OTS
VALAMU 
FLANTSiL

3E ALUMISE TIHENDI JOONIS

ÜHENDUS
RÕNGAS

TOESTUS 
RÕNGAS

VALAMU

RESET NUPP

ALUMIENE
ÄÄR

ALUMINE
TIHENDOPEN AREA, NO 

OBSTRUCTION
MOUNT RING 
SHOULD BE FREE TO 
MOVE UP & DOWN

3B

4. ELEKTRILISED ÜHENDUSED
ETTEVAATUST: See seade peab 
olema maandatud! Kui peaks seadme
töös toimuma tõrge, aitab maandus
vähendada vigastuste riski.

* KORK

Enne kui ühendad seadme elektrivõrku konsulteeri elektrikuga.

TÄHTIS: ALUMISE TIHENDI PAIGALDUS



JHTME JA PISTIKUGA ÜHENDUS ( VAATA 4A ).

See seade töötab järgmiste maandatud elektrivoolu näitajatega: 
220/240 V ~-50/60HZ.  Seadmel peab olema KAHEASTMELINE 
kaitselüliti 10 Amp.

Lüliti peaks asetsema kõrgemal töötasapinnast ja valamust ja juhul kui 
pole see niiskuskindel siis vähemalt 1 m kaugusel valamust, et pritsmed 
ei satuks peale.  Pöörake ka tähelepanu sellele , et lastel võimalikult 
ebamugav oleks lülitini jõuda.

ÜHENDUSED:

VÕIMALIK ON ÜHENDADA KA HARUKARBIGA ( VAATA 4B ).  

Sellisel juhul pead KINDLASTI KONSULTEERIMA ELEKTRIKUGA 
ENNEM KUI ELEKTRIVOOLU SEADMEGA ÜHENDAD !

VÕIMALIK ÜHENDADA KA ERALDISEISVA ÕHKSURVE LÜLITIGA,
MILLE KOHTA LEIAD ROHKEM INFOT WWW.WASTEMAID.TK.

Mudelitel 1580, 1680, 1780, 1880 puudub 
sisseehitatud õhksurve lüliti. Seda saab osta eraldi.
Vaata www.WasteMaid.tk 

4B
10/16 A  KAITSMEGA 
LÜLITI

10 AMP 
KAITSMEGA 
LÜLITI

PISTIK JA PESA

LÜLITI PEAKS ASETSEMA VALAMUST 
KÕRGEMAL JA TURVALISUSE MÕTTES 

VÕIKS OLLA NIISKUSKINDEL.

HARUKARBIGA ÜHENDUS

4A

TÄHELEPANU ! OLENEMATA ÜHENDUSVIISIST PEAB  SEADE OLEMA 
MAANDATUD !
Kui peaks juhtuma seadmega mingi tõrge siis maandus aitab vältida elektrilöögi riski.

HARUKARP



MAANDUSEGA PISTIK
SELLEL SEADMEL ON MAANDUSEGA PISTIK.  

 B.  Enne seadme töölepanekut veenduge , et oleks maandusega 
pistik või , et maandus oleks korralikult teostatud. See aitab 

ärahoida elektrilöögi riski. Kui te näete , et juhe on katki või , et 
pole kindel kas maandus on korralikult teostatud                

ÄRGE ÜHENDAGE  VOOLUVÕRKU ! 

Pöörake tähelepanu ka sellele, et lähtestus nupp ( reset ) 
jääks nähtavale .

 A.  Asetage purustaja flantsi ja selle pikenduse otsa. 

 B.  Proovige asetada põlv ja äravool ühele joonele. 
 6B.

 C. Vaadake , et kõik väljaulatuvad toed laheksid pesadesse ja 
 keerake 1/4 keeret  nii, et oleks ajutiselt purustajal tugi. 
Siinkohal ühendage äravool kuid ärge pingutage veel.

 D.  Nüüd pingutage joonise 6D järgi seade lukustatud asendisse.
 KONTROLLIGE LEKKEID

6C

6B

PÕLV

ÄRAVOOL 

LUKUSTUS DETAIL
TUGI POSITSIOON

LUKUSTATUD POSITSIOON PINGUTUS 
KÕRV

6. LÕPLIK ÜHENDAMINE
6A

6D

7. JUHISED KASUTAMISEKS
Käima panemisel teevad purustuskambri 

tiivikud „klikk“ häält minnes oma 
tööpositsiooni. See on normaalne. 

 A. Võtke ära kork ja laske keskmise tugevusega külma vett seadmesse.
 B. Vajutage lülitit. Mootor nüüd töötab täis 

võimsusel ja masin on valmis purustama.
 C. Visake masinasse kõik lubatud jäätmed (ka väiksemad 
kondid). Suuremaid konte ärge visake purustajasse. Mõned 

purustamist vajavad jäätmed võivad võtta rohkem aega ja 
masin võib siis ajutiselt väiksemate pööretega jahvatada. 

Sellisel juhul masin suurendab võimsust ja see on normaalne.
 D. Enne kui lülitete masina välja laske veel joosta veel umbes 15-30 sek 

pärast purustamist. See aitab teil vabaneda purustatud jäätmetest, mis 
on jäänud torudesse ja trappi. Aegajalt täitke valamu veega ja siis laske 
see torudest läbi joosta. Masin lülitage siis tööle.

 E. Ei ole soovitatav kasutada kuuma vett purustamiprotsessis. 
Külm vesi hoiab rasvu ja jäätmeid tahkena paremini ja aitab 
neid jäätmeid paremini läbi torude edasi minna. 

5. ÄRAVOOLU PÕLVE ÜHENDAMINE
 Äravoolu põlve ühendus tuleb teha flantsi ja kruvidega. 

Jälgi, et tuleb ühendada ka kummi tihend ( vaata joonist 5A) Kontrolli lekkeid.
KUMMI 
TIHEND

5B5A

MÕNDA KASULIKKU.
 A. Veendu, et purustaja on „tühi“  enne kui hakkad nõudepesumasinat kasutama. Siis voolab sealt vesi paremini läbi.

 B.     Kasutage korki sest siis aitab see soovimatuid esemeid ära hoida purustajast.  
C. Teie uus purustaja on ehitatud nii, et töötab mitu head aastat probleemivabalt.  See purustab tavalisi toidujäätmeid 

kuid EI PURUSTA selliseid asju nagu plastmass, plekk purgid, pudeli korgid, klaas, portselan, kunst nahk, nahk, riie, kumm, 
erinevad niidid ja kiud, austri ja merekarbid, alumiiniumist foolium, lillevarred, ja suled.

F. WasteMaid köögihuntidel on  lisatarvikuna mõeldud kasutada Mr. Scrappy
 tööriista, mille saate soetada eraldi. Kuna köögihundil on pritsmekaitse 
purustuskambri ees siis see tarvik aitab Teil jäätmed käsi määrimata 
purustajasse sisse lükata läbi pritsmekaitseme. Muidu võib see töö 
mõnevõrra raske ja käsi kasutades ebameeldiv olla.  



8. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

tugevaidkemikaale seadme puhastamiseks. 

 Kuna seade tekitab mõningal määral vibratsioon siis kontrolli aegajalt 
valamu alla, et poleks lekkeid vms. Korra nädalas eemalda ka 
pritsmekaitse ja vaata taskulambiga purustuskambrisse, et ei oleks näha 
mõnda võõrkeha (näit.kiulisi).  Tee seda kindlasti kui kuuled, et masin 
kolisedes alustab tööd. Lisana on WasteMaid purustajatel võimalik 
kasutada Disposer Care spetsiaalset puhastusvahendit, mis eemaldab 
rasva ka torude seest. Rohkem infot leiate www.WasteMaid.tk

MÕÕDUD

*

* Mõõdud  mm.
Economy            231
Standard             231
Mid-Duty             249
Heavy Duty         255
Deluxe                255
Premium             255
Mid-Duty BF        303
Heavy-Duty BF    310
Deluxe BF           310
Premium BF        310

Economy Standard Mid-Duty

Heavy Duty Deluxe Premium

PÕLV.

Economy Standard Mid-Duty

Heavy Duty Deluxe Premium

MÕÕDUD

70

233

178

430

137

Mid-Duty BF

70

240

220

460

140

70

240

38

220

494

147

Deluxe BF Premium BF

Batch Feed Mudelid

1580 1680 1780

1880 1980
2080

Ärge üritage määretega purustajat määrida! 
Seadme mootor on püsimäärdega ja ise puhastuv peale igat kasutust. 
MITTE KUNAGI ära kasuta valgendajat, torusiili  ega muid kemikaale 
seadme puhastamiseks. Sellisel juhul garantii kohe lõppeb. Veest 
johtuvalt võivad tekkida seadme sisemusse roostetäpid. Need on ainult 
pinnapealsed sest roostevabateras ei roosteta. 



TÄHELEPANU : See seade peab olema maandatud. 
Juhtmete värvid tähistavad järgmist: 
Roheline/Kollane = maandus,  Sinine =0, Pruun = Faas

10. ÜLDINE TEAVE JA GARANTII

Enne kui pöördute remonti või hakate uut purustajat 
ostma, soovitame Teil läbi lugeda järgnev :
TUGEVAD HÄÄLED: ( Peale nende, mis tekib purustamisel-näiteks luude) 
Seda põhjustab kogematta seadmesse kukkunud lusikas või pudelikork või 
muu selline. Et seda parandada tuleb lülitada elekter välja ja vesi keerata kinni. 
Kui purustaja on peatunud võta ära pritsmekaitse, pikkade tangidega võta 
välja ese ja paigalda pritsmekaitse tagasi.

PURUSTAJA EI HAKKA TÖÖLE: Võtke pistikust juhe 
välja või lülitage välja kaitsmest.  Võtke ära kork ja 
pritsmekaitse. Kontrollige kas purustamise tald 
masina sees liigub vabalt. Kontrollige seda puu 
pulgaga. Kui liigub vabalt vajutage reset nuppu, mis 
asub seadme all osas. Hoidke nuppu all kuniks käib 
klõps. NUPPU PEAKS VAJUTAMA AINULT ÜHE 
KORRA.
Kui see ei tööta siis kontrollige juhtmeid kas nad pole lühises või katki. 
Kontrollige kaitsmeid ja lüliteid. Kui need on korras siis võib viga olla 
seadmes ja võib vaja minna hooldust või seadme vahetust.

KUI PURUSTAMISTALD EI LIIGU VABALT. Lülitage purustaja välja. 
Kontrollige kas pole näha seadme seest mingit kinnikiilumist. Proovi 
puu pulgaga sealt see vabastada. 9A

Kui ei tundu olevat midagi kinnikiilunud siis võib viga olla mootoris. 
LEKKED: Kui purustaja lekib siis võib viga olla  selles et :

 1. Pole korralikult kinnitatud flants, tihendid ja  need on
korralikult pingutamata.

2. Tugirõngas on pingutamata
3. Vigaselt on paigaldatud kummirõngad.

ÄRA VAJUTA RESET 
NUPPU ENNE KUI ON 
SEADE ELEKTRIVÕRGUST 
VÄLJA LÜLITATUD.

9A

PUUPULK

EEMALDA 
PRITSME 
KAITSE

9. PROBLEEMIDE KORRAL

ANAHEIM MARKETING INTERNATIONAL  4332 E. La 
Palma Avenue   Anaheim, California 92807 Telephone: 714.993.1707  

Fax: 714.993.1930  

Säilitage need juhised ka hilisemaks lugemiseks ! 
Kui probleemide korral ei leia siit abi kontakteeruge 
vastava teenusepakkujaga.

Meeldivat kasutamist .

Kõikidel purustajatel on 2 aastane garantii ostukuupäevast. 
Kui tekib vajadus hoolduseks garantiiajal võtke ühendust 
maaletoojaga. Otsuse, kas masin vajab remonti või välja- 
vahetamist teeb maaletooja. Kui  vahetatakse masin uue 
vastu siis esialgne garantiiperiood ei pikene. Garantii 
kehtib kui seadet kasutatakse AINULT kodustes 
tingimustes. Garantii remonti teostab AINULT maaletooja 
või temapoolt väljavalitud esindaja. Garantii ei kehti kui :
* masin ei tööta sest purustuskambri mehhanism on
kinnikiilunud.
* ei ole jälgitud selles õpetuses olevaid juhiseid ja on
juhtunud õnnetus.
* on valesti paigaldatud või muudetud paigaldusjuhiseid.
* on elektrivarustuse ja voolutugevuse probleeme.
Garantii ei kehti ka
* pritsmekaitsetele, valamu korkidele, voolukaitsmetele ja
eraldiseisvatele lülititele
*lekete kahjustustele, mis on põhjustatud valesti

paigaldamisest.
Kõikidel seadmetel on eluaegne garantii roostetuse vastu !
Need garantii tingimused ei vähenda Teie seadusjärgseid 
õigusi !

Maaletooja/turustaja: Eliterator OÜ 
Liiva 7-14 Klooga, Harjumaa 76703 

Tel: 56461889
www.WasteMaid.tk 
info@wastemaid.tk

Kui kuulete, et peale välja lülitamist ei liigu 
jahvatustald umbes 2 sekundit vabalt ringi inertsist või 
kuulete mingeid muid hääli, siis tasub eemaldada 
pritsmekaitse ja uurida taskulambiga sisemust.




