
Milan Steiniger - ANKOS Slovakia , Pod Urpínom 36, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/416 31 89, fax: 048/ 415 33 69, info@ankosslovakia.sk, www.ankosslovakia.sk

ZÁRUČNÝ LIST
Drvič odpadu

MODEL:

ZÁKAZNÍK:

DÁTUM PREDAJA:                                                 DÁTUM MONTÁŽE:

PEČIATKA PREDAJCU:                      PEČIATKA MONT. STREDISKA:

Záručné podmienky

Drvič odpadkov

Spoločnosť IN SINK ERATOR zodpovedá za kvalitu výrobku počas záručnej doby 
v dĺžke:

36 mesiacov pre model M 55 STANDARD

48 mesiacov pre model M 65 PREMIUM

60 mesiacov pre model M 75 DE LUXE

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a ostatné výrobné vady.



Montáž musí byť prevedená odborne, v opačnom prípade následkom neodbornej 
montáže, neodborným zaobchádzaním alebo násilným poškodením prepadá nárok 
na záruku.

-chýbajúce alebo zlé ošetrenie – údržba
-nevhodné prevádzkové podmienky
-poškodenie zavinené chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi

výška a priemer odpadu nezodpovedá podmienkam pre inštaláciu
(minimálna výška od podlahy 40cm)

použitie flexibilnej armatúry pre napojenie drviča

neodvratná udalosť (živelná pohroma)

Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď nebude zistená 
žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka hradí osoba, ktorá nárok na opravu 
uplatnila.

Pri každej reklamácii je potrebné predložiť riadne a úplne vyplnení záručný list 
(vo vlastnom záujme je preto nutné záručný list starostlivo uschovať)

Zákazník si uplatňuje reklamáciu u predajcu kde bol výrobok zakúpený.

Reklamácie a záručné opravy prijímame len písomnou formou (faxom, mailom, 
alebo poštou). 

Reklamačný list si môžete stiahnuť z našej stránky www.ankosslovakia.sk

Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:



NÁVOD NA MONTÁŽ DRVIČA ODPADOV IN SINK ERATOR
 
PRED MONTÁŽOU SKONTROLUJTE: 

VÝŠKA ODPADU /max. výška odpadu kanalizácie nesmie byť vyššia ako 40cm
 – osovo od podlahy/, Prípadné výškové rozdiely smerom hore treba upraviť na 
požadovanú max. výšku. 

1.ROZOBERTE UPEVŇOVACÍ SYSTÉM 

- systém upevnenia otočte a povoľte tri upevňovacie skrutky 

- pomocou skrutkovača odnímte sťahovací krúžok z príruby 

2.PEVNÉ PRIPOJENIE NA DREZ 

- pod prírubou upevňovacieho systému vložte jedno z dvoch tesnení /prepad drezu 

  musí byť čistý/prírubu vložíme do prepadu drezu. 

- v priestore pod drezom vložíme ďalšie gumové tesnenie + kart. Krúžok /fiberové  

  tesnenie/nasadíme kovový istiaci segment rovnou stranou hore, naň následne 
  navlečieme upevňovací systém skrutkami hore a zaistíme sťahovacím krúžkom. 

- postupne doťahujeme skrutky a kontrolujeme správne osadenie tesnení a príruby 

  vo vaničke drezu. 

3.PRIPOJENIE DRVIČA 

Priložte drvič k prírube tak, aby ste jeho tri závesné úchyty mohli vsunúť do troch 
drážok upevňovacej príruby. Pomocou servis. kľúča „Jam Buster" /súčasťou dodávky/ 
dotiahnite závesné úchyty. Na záver sa presvedčte, že všetky tri závesné úchyty sú 
zaistené! 

4. NAPOJENIE ODTOKOVEJ ARMATÚRY 

- na odtokovú armatúru navlečte kovovú prírubu. Priložené gumové tesnenie navlečte 

  tak, aby obruba tesnenia bola otočená ku kovovej prírube. Pripojte kovovú prírubu 
  k drviču pomocou dvoch skrutiek. Na odtokovú armatúru namontujte protizápachový 
  uzáver /nie je súčasťou dodávky/ a dopojíme na odpad v stene. 

5.NAPOJENIE UMÝVAČKY RIADU 

Odporúčame montáž na proti zápachový uzáver / odbočku má vo výbave/ 

6.NAPOJENIE BOČNÉHO PREPADU DREZU 

- z odtokovej armatúry drviča uvoľníme závitový krúžok, cezeň vložíme práčkovú 

  odbočku/nie je súčasťou/, vložíme gumové tesnenie /súčasťou odbočky/ a nasadíme 
  naspäť na odtokovú armatúru drviča. Na prepojenie medzi boč. prepadom 
  a inštalovanej odbočky použijeme flexi hadicu / nie je súčasťou dodávky/ flexi hadicu 
  zafixujeme /sanitárny silikón, sk páska/ 

- inštalácia je ukončená . Pre kontrolu pustite vodu, a presvedčte sa či niekde netečie. 



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

Tento výrobok je určený k likvidácii bežného kuchynského odpadu. Vkladanie iných 
predmetov do drviča môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie drviča. S cieľom 
znížiť riziko poranenie osobne dohliadnite na prevádzku drviča, ak sú prítomné deti 
zvýšte pozornosť.    

DRVIŤ SA MÔŽE:

- zvyšky ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov/v surovom i v tepelnom stave
  /škrupiny z vajec, hydinové a rybacie kosti, cigaretové ohorky, papierové obrúsky, filtre.

DRVIŤ SA NESMIE:

- sklo, plast, kovy, hliníkové  fólie, porcelán, veľké kosti, kukuričné vlákna, špargľa, 
  artičoky, textil, škrupiny z ustríc     

PREVÁDZKOVÉ POKYNY:

- pustíme vodu – studenú
- zapneme drvič
- postupne  hádžeme odpadky do drviča

Po ukončení drvenia necháme tiecť vodu aspoň 10 sekúnd, vypneme drvič 
a následne vodu.

UDRŽBA A ČISTENIE:

POZOR!!!

Zásadne nepoužívame žiadne chémie určené k čisteniu potrubia, mohli by poškodiť 
tesnenie drviča a následne jeho znehodnotenie! 

V prípade, že časom zacítite zápach,  doporučujeme  nasledovný postup:

1. rozrežeme citrón na štvrťky ,rozdrvíme kocky ľadu na malé kúsky. Všetko spolu 
    vložíme do komory drviča a zapneme ho. Ľad nám umožní rýchlejšie odstránenie 
    usadenín ,citrón rozpustí mastnoty a dezinfikuje komoru drviča. 
2. Odpojte drvič od prívodu el. energie. Do otvoru drviča vsuňte čistiaci kartáč alebo 
    hubku a vyutierajte steny komory. Uzavrite drvič plast. zátkou / súčasťou dodávky/ 
    a zapojte el. energiu .Do ½ drezu napustíme horúcu vodu v ktorej rozpustíme asi 
    60-100 ml kuch. soli. Zapneme drvič a postupne odťahujeme plast. zátku.
    Pri čistení drviča  doporučujeme  prečistiť celú odtokovú armatúru vrátane 
    protizápachového uzáveru.

ZASEKNUTIE-UVOLNENIE UPCHANÉHO DRVIČA:

Ak sa počas prevádzky drvič zastaví, pravdepodobne je zaseknutý alebo upchaný.
Vypnite drvič a zastavte vodu. Odpojte drvič od prívodu el. energie .Vsuňte servisný 
kľúč „JAM BUSTER“ /súčasťou dodávky/do otvoru na dne drviča / od spodku/.
Otáčajte ním a postupne odstraňujte zaseknuté časti .V prípade že je upchaná  
odtok. armatúra je nutné ju vrátane protizápach. uzáveru rozobrať a prečistiť.

Po vyčistení a odstránení zaseknutých častí necháme drvič po dobu 3-5 min. 
vychladnúť, napojíme na el. energiu ,jemne stlačíme červené  tlačidlo /tep. poistka/ 
na dne drviča a zapneme drvič. V prípade ,že drvič nezopne prekontrolujeme poistky.


