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КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ - Какво може и какво не може да се смила 
 

Мелницата е предназначена за смилане само 
на хранителни отпадъци. 
Нехранителните отпадъци, такива като: 

• тенекия 
• камъни и пясък 
• стъкло 
• картон и хартия 
• текстил и конци 
• полиетилен и пластмаса 
• дърво 
• черупки от мекотели и други подобни 

твърди материали 
* не трябва да попадат в мелницата, тъй 
като те ще затъпят важни за надробяването 
елементи, или ще нанесат непоправими щети 
на устройството! 
Тези отпадъци принципно не трябва да 
попадат и в канализация. 
Повечето от хранителните отпадъци могат да 
се преработват с мелницата.  
Хранителните отпадъци, такива като: 

• кости от риба и птици 
• месни отпадъци 
• неголеми говежди и свински кости 
• обелки от зеленчуци 
• остатъци от плодове 
• яйчена черупка 
• и много, много други. 

Това могат да бъдат както отпадъци, 
възникнали в процеса на приготвянето на 
храна, така и остатъци от готова храна. 
И така, не трябва да се смилат: 

• Много влакнести и жилави отпадъци, 
такива като стъбла от целина, говежди 
жилки, мамули. Тези отпадъци 
образуват топки влакна, които не могат 
свободно да преминават през отвора в 
диска за надробяване 

• Кора от лука, която по структурата си  
напомня хартия 

• Рибени люспи – веднага в голямо 
количество и без никакви други 
отпадъци  

• Голямо количество разтопена мазнина 
• Чаени торбички и филтри за кафе 

Винаги помнете за това,  за да сте сигурни в 
правилното използване на мелницата. 
Препоръчва се: 

• Смилане на умерено твърди материали 
(неголеми пилешки кости, костилки от 
плодове). Това е необходимо с цел 
поддържането на чистота на камерата 
за смилане и недопускане на 
заклинването на импелерните чукчета. 

• Смилане на лимонена или портокалова 
кора за освежаване на камерата за 
смилане 

• Следвайте принципа на «смесено 
натоварване» за по-добре почистване 
на камерата за смилане, т.е. да се 
смилат вискозни и влакнести отпадъци 
заедно с целулоза (обелки от картофи, 
дори от дини и др. зеленчукови 
отпадъци); понякога е полезно 
смилането на натрошен лед 

Как да го използване? 
1.     Пуснете студената вода 
2.     Включете мелницата 
3.     Заредете хранителни отпадъци в 
сифона. Помнете, какво може и какво не 
може да се смила 
4.     Оставете мелницата работеща до 
момента, докато не започнете да чувате само 
звука на мотора и на течаща от чешмата 
вода 
5.     Изключете мелницата 
6.     След приключване на смилането, моля 
оставете водата да тече още 15 секунди, за 
да могат отпадъците да се измият напълно в 
канализацията 
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