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1.  
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
700/800 sarjan jätemyllyt ovat tarkoitettu elintarvikejätteiden käsittelyä varten. 
Rasvaa voidaan turvallisesti käsitellä edellyttäen että se on jähmettynyt. Muuta 
kun ruokajätteitä voidaan myös käsitellä pieninä annoksina elintarvikejätteiden 
seassa. 
 

   
 
Älä syötä jätteitä koneesen jos se ei ole käynnissä. Käsittely on tehokkaampaa jos 
laitteeseen syötetään sekalaista jätetää kun jos syötetään vain samantyyppistä 
jätettä koneeseen. 
 
 
KÄYTTÖ 
 
723 Jätemylly 
1. Avaa kylmävesihana puolittain. 
2. Paina START-painiketta. HUOM, laitteen moottori pyöri kahteen suuntaan 

ja se on varustettu kahdella START-painikkeella, käytä niitä vuorotellen. 
3. Syötä ruokajätteet koneeseen ja odota kunnes jauhamisen äänet lakkaa. 
4. Anna käydä vielä 20-30 sek. Näin varmistat kunnollisen huuhtoutumisen. 
5. Paina STOP-painike ja sulje vesihana. 
 
725, 726 sekä 800 sarjan jätemyllyt 
1. Laita ohjainlevy paikalleen ja kierrä lukitusnuppi pohjaan asti. 
2. Käännä päävirtakytkon ON asentoon 
3. Paina START-painiketta. HUOM, laitteen moottori pyöri kahteen suuntaan 

ja se on varustettu kahdella START-painikkeella, käytä niitä vuorotellen. 
4. Syötä ruokajätteet laitteeseen ja työnnä ne jätekammioon 
5. Anna koneen käydä kunnes kaikki jäte on käsitelty. Laitteen äänestä 

kuulee milloin jätekammio on tyhjä. 
6. Paina STOP-painiketta 
 

ÄLÄ SYÖTÄ LAITTEESEEN TUOREKELMUA, JUOKSEVAA 
RASVAA, NARUA, KANGASTA, MUOVIA, JOHTOA, LASIA, 
KORKKIA, STYROKSIA TAI METALLIA. 
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TUKOKSEN SELVITTÄMINEN 
 
Jätemyllyt voivat tukkeutua jos niitä ylikuormittaa tai jos niihiin syöttää 
sopimatonta ainetta. Nämä laitteet on suunniteltu siten, että ne ei vaurioidu 
tukoksesta vaan sammuvat tässä tapauksessa automaattisesti. Poista tukos 
seuraavasti: 
 
Malli 723 
1. Katkaise laitteen virransyöttö pääkatkaisijan avulla 
2. Poista jätteet laitteen kammiosta. Kumihanskojen käyttö on suositeltavaa 
3. Työnnä i irrotustyökalu ohjaimien välistä ja aseta se roottorin 

kuusiomuotoiseen keskiöön. Käännä työkalua edestakaisin kunnes 
jumiutunut esine irtoaa. 

4. Poista irrotustyökalu 
5. Käännä pääkatkaisija ON-asentoon. 
6. Jatka jätteiden käsittelyä panamalla START-kytkintä. 
 
725, 726 sekä 800 sarjan jätemyllyt 
1. Katkaise laitteen virransyöttö pääkatjaisijan avulla 
2. Poista ohjain avaamalla lukitusnuppia. 
3. Poista jätteet laitteen kammiosta. Kumihanskojen käyttö on suositeltavaa. Jos 

tukoksen aiheuttanut esine tulee näkyviin; poista se. 
4. Aseta irrotustyökalu roottorin kuusiomuotoiseen keskiöön ja väännä avain 

edestakaisin kunnes tukos irtoaa. Poista työkalu ja vedä ulos tukoksen 
aiheuttanut esine. 

5. Aseta irrotustyökalu takaisin ja varmista että roottori pyörii vapaasti.  Poista 
irrotustyökalu. 

6. Asenna ohjain takaisin paikalleen ja kierrä lukitusnuppi pohjaan asti. 
7. Käännä pääkatkaisija ON-asentoon. 
8. Jatka jätteiden käsittelyä panamalla START-kytkintä. 
 
Kutsu tarvittaessa huolto.
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PUHDISTUS 
 
Malli 723 
Puhdista allas huolellisesti käytön jälkeen.  
 
725, 726 sekä 800 sarjan jätemyllyt 
Puhdista huolellisesti, eteenkin suppilon sisäpuoli. Irrota ohjainlevy päästääksesi 
puhdistamaan sisäpuolta. Käytä apunasi matalapaineista vesisuihkua 
 
Pyyhi laitteen kaikki ulkopinnat kostealla liinalla, käytä tarvittaessa mietoa 
puhdistusainetta.  
 
ÄLÄ KÄYTÄ SYÖVYTTÄVIÄ, HANKAAVIA TAI VALKAISEVIA AINEITA. ÄLÄ 
PUHDISTA HÖYRYLLÄ. 
 
 
YLLÄPITO 
 
Vuosittain, kaikki mallit 
 
Tarkista laakereiden kunto moottorin äänen ja roottorin sivuttaisen liikkeen 
perusteella. Irrota ja puhdista vedensyöttöventtiilin sihti. 
 
VAROITUS – KATKAISE VIRRAN- JA VEDENSYÖTTÖ LAITTEESEEN ENNEN 
HUOLTO TAI YLLÄÅTIOTOIMENPÅITEITÄ. 
 
Säännöllinen ylläpito pidentää laitteen elinikää.. 
 
 
MITÄ SAA JA MITÄ EI SAA TEHDÄ 
 
 Varmista, että pääkytkin ja ohjauspaneli on käyttäjän ulottuvilla. 
 Käynnistä laite ENNEN kun siihen syötetään jätteitä. 
 Puhdista laite käytön jälkeen. 
 
ÄLÄ Työnnä käsiä jätekammioon. 
ÄLÄ Syötä koneeseen tuorekelmua, juoksevaa rasvaa, lankaa, kangasta, 

muovia, johtoa, lasia, korkkia, styroksia tai metalliesineitä. 
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VIANETSINTÄ 
 
Laite ei käynnisty  
 

Syy Toimenpide 
Virransyöttö ei ole kytketty. Kytke virransyöttö. 
Sulakkeet ovat palanneet tai 
automaattisulake lyönyt pois päältä. 

Kutsu sähkömies vaihtamaan sulake 
tai kytkemään atunmaattisulakkeen 
takaisin päälle. Jos ongelma ei poistu, 
kutsu huolto. 

Ohjainlevy ei kunnolla paikallaan.   Tarkista ohjainlevyn asento. Jos 
ongelma ei poistu, kutsu huolto. 

 
Laite pysähtyy yllättävästi 
 

Syy Toimenpide 
Virransyöttöongelma Tarkasta. 
Sulakkeet ovat palanneet tai 
automaattisulake lyönyt pois päältä. 

Kutsu sähkömies vaihtamaan sulake 
tai kytkemään atunmaattisulakkeen 
takaisin päälle. Jos ongelma ei poistu, 
kutsu huolto. 

Ohjainlevy ei kunnolla paikallaan.   Tarkista ohjainlevyn asento. Jos 
ongelma ei poistu, kutsu huolto. 

Tukos jätemyllyssä. Poista tukos ohjeiden mukaisesti. 
Moottorin ylikuormitussuoja on 
lauennut 

Anna moottorin jäähtyä n. 10 min. ja 
käynnistä laite uudestaan. Jos ongelma 
ei poistu, kutsu huolto. 

 
Jätteet käsittelemättä 
 

Syy Toimenpide 
Viemäriputkessa tukos. Avaa tukos 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
(Guarantee of Production Quality) 
 
We, Imperial Machine Company Limited of: 
Harvey Road, Croxley Green, Herts WD3 3AX, ENGLAND, 
Declare under our sole responsibility that the machine 
 

723 – Series 1 
725 – Series 3 
726 – Series 3 
800 – Series 2 

 

 

 

As described in the attached technical documentation is in conformity with the 
Machine Safety Directive 89/392/EEC as amended by 91/368/EEC and 
93/44/EEC and is manufactured under a quality system BS EN ISO 9001. It is 
also in conformity with the protection requirements of the Electro Magnetic 
Compatibility Directive 89/336/EEC and is manufactured in accordance with 
harmonised standards EN 55014-1 Generic Emission and EN 55014-2 Generic 
Immunity (plus product specific standards). 
It also satisfies the essential requirements of the Low Voltage Directive 
73/23/EEC amended by 93/68/EEC and is manufactured in accordance with 
standards BS EN 60335-1 and BS EN 60335-16. 
 

 
Approved by Z Iqbal, Engineering Manager   ……………………………………….. 
 
Signed at Croxley Green, Date                                   18th February 2004 
 
 


