
 

Aparat pentru descompunerea biologică a deşeurilor alimentare 
 
Caracteristici: 
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 Model 6000500 
Utilizare Rezidentíală 
Control sistem Inteligent, complet automat 
Metoda descompunere Descompunere microbiană 
Capacitate descompunere 5 Kg/Zi 
Procent descompunere >95% 
Substitutie digestivă 3...6 Luni 
Dimensiuni (LxlxH)mm 530*278*712 
Masa totală 24 Kg 
Putere 470W 
Alimentare energie electrică 220 V/CA 
Frecvenţa alimentare reţea 50 Hz 
Alimentare deşeuri Prin partea superioară 
Camera de măcinare ABS/oţel inoxidabil 
Capac culisant superior Lemn pin - lăcuit 
Culoare Negru 
Motor/RPM 18 
Certificare CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de utilizare 
 

 

Acest aparat va fi 
utilizat şi reparat numai 
de catre personal 
instruit, autorizat. 

 

Citiţi cu atenţie acest manual 
înainte de utilizarea 
aparatului. 

 

 

Sub nici o formă, 
niciodată nu atingeţi 
părţi în mişcare.  
Pericol de accidentare!  

Aparatul trebuie conectat 
obligatoriu la o priză cu 
împământare. 

 
Deşeuri alimentare reciclabile ce pot fi transformate în compost 

Fructe şi vegetale Carne, produse din 
peşte 

Oase mici, oase de 
peşte 

Coji de ouă, fructe de 
mare 

    



Deşeuri alimentare reciclabile ce pot fi transformate în compost 

Supă, tocană, 
alimente gătite 

Pâine, paste 
făinoase 

Cereale, produse din 
cereale 

Produse de cofetărie, 
patiserie 

 
   

Zaţ de cafea, ceai Farfurii 
biodegradabile 

Tacâmuri 
biodegradabile 

Materii organice de 
mici dimensiuni 

    
 
Pentru a preveni defectarea aparatului sau pentru a nu contamina compostul, 
asiguraţi-vă că introduceţi în aparat numai deşeuri ce pot fi transformate în compost.  
Pentru o funcţionare eficientă a aparatului nu introduceţi in acesta produse anorganice, 
sâmburi de fructe, uleiuri pentru gătit sau orice alt fel de ulei, oase de mari dimensiuni, 
metal, sticlă, etc… 
 
Tăiaţi mărunt deşeurile organice de mari dimensiuni ce pot bloca paletele 
aparatului! 
 
 

Deşeuri ce nu pot fi transformate în compost  

Oase de mari 
dimensiuni 

Cochilii, scoici Ulei de gătit sau alte 
uleiuri 

Beţişoare sau scobitori 
din plastic, metal. 

 
       

Produse din 
material plastic, 
pungi, sticle, etc. 

Medicamente, 
produse chimice 

Sâmburi de fructe sau 
tulpini de plante 

Plicuri de ceai, haine, 
bandă, cartoane 
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Deşeuri ce nu pot fi transformate în compost  

Ţigări Metal, sticlă, 
ustensile de 
bucătărie 

Baterii Hârtie înfoliată 

    
 

1. Pornirea aparatului 
 
 Amplasaţi aparatul în interior, într-un loc aerisit, la o distanţă de minim 10 

Cm de perete; 
 Introduceţi cablul de alimentare în stecherul 

aparatului (aflat în partea din spate jos) şi 
apoi în priză; 

 Aparatul va porni, se va auzi funcţionarea 
ventilatorului; 

 Deschideţi uşa culisantă, aparatul se va opri 
din funcţionare; 
 

2. Activarea compostului 
 
 Introduceţi în aparat o pungă de rumeguş, un plic de enzyme, o lingură de 

zahăr , 400 ml de apă; 
 Închideţi capacul pentru ca aparatul să înceapă procesul de activare a 

enzymelor; 
 După 24 de ore începeţi să adăugaţi alimente; 

 
3. Procesul de biodegradare 

 
 Enzymele vor începe procesul de biodegradare, majoritatea alimentelor fiind 

descompuse după aproximativ 8 ore; 
 Pentru ca aparatul să funcţioneze usa culisantă trebuie să fie 

închisă; 
 

4. Eliminarea compostului 
 
 Verificaţi nivelul compostului, niciodată aparatul nu trebuie să 
fie încarcat mai mult de ¾ din capacitate.  
 
 Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi ţineţi-l apăsat până când nu se mai 
aude  motorul ce acţionează capacul de golire al compostului. 
 
 Compostul va cădea în tava de eliminare a acestuia; 
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 Apăsaţi butonul    de pe telecomandă şi ţineţi-l apăsat 
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pentru a închide capacul de golire al compostului în tavă; 
 
 Scoateţi tava cu compost şi depozitaţi-l în grădină; 
 
 Acum puteţi curăţa tava şi apoi să o reintroduceţi în aparat; 
 
 Niciodată nu eliminaţi tot compostul. Permanent în aparat trebuie sa ramână 
o cantitate de 1/4 din capacitatea acestuia; 
 

5. Remedierea unor probleme în utilizare 
 

Problema apărută Posibile cauze Remediere 

Sunet alarmă 

Capacul aparatului nu este 
închis corect. 

Închideţi capacul culisant al 
aparatului. 

Timpul pentru eliminarea 
compostului a fost depăşit 

Eliminaţi din compost. 

Descompunere incompletă a 
deşeurilor 

Enzimele nu au fost activate 
corect 

Pe parcurs veţi învăţa să 
utilizaţi mai bine aparatul. 

Enzimele sunt epuizate Este necesară înlocuirea şi 
reactivarea acestora. 

Deşeuri nedescompuse Bucăţi mari Tăiaţi deşeurile în părţi mai 
mici. 

Compostul nu este închis la 
culoare 

Cantitatea de deşeuri prea 
mare 

Reduceţi cantitatea pentru 
2..3 zile. 

Compostul este prea uscat, 
crocant, cu zone 
necompostate 

Cantitatea de deşeuri este 
prea mică? 

Adaugati fructe, salate sau 
puţină apă 

Picături de apă în aparat, pe 
capacul acestuia 

Prea multă apă, umiditatea 
este prea mare 

Adăugaţi rumeguş, eliminaţi 
apa prin tava de golire a 
compostului, nu mai adăugaţi 
deşeuri câteva zile. 

Sunete de lovituri în aparat Deşeuri prea mari au fost 
introduce în aparat 

Opriţi aparatul, deconectaţi-l 
de la priză, eliminaţi corpurile 
mari şi dure, realimentaţi, 
porniţi din nou aparatul. 

Mirosuri puternice, neplăcute 

Capacul nu este închis corect Închideţi capacul 

Prea multe deşeuri 

Reduceţi cantitatea de 
deşeuri, adăugaţi o liguriţă de 
bicarbonat de sodiu (praf de 
copt). 

Nu mai vine aer prin filtru Chemaţi firma de întreţinere,  
service. 

Prea multă apa in compost 

Adăugaţi rumeguş, eliminaţi 
apa prin tava de golire a 
compostului, nu mai adăugaţi 
deşeuri câteva zile. 

Cade compost în tava de 
golire chiar si cu capacul de 
golire închis. 

Capacul a fost blocat cu 
deşeuri. 

Deschideţi capacul si încercaţi 
curaţarea cu un băt de lemn 
a orificiului acestuia apoi 
inchideţi capacul din 
telecomandă, verificaţi dacă 
mai ajunge compost în tavă. 

Paletele mixerului nu se mai 
învârt, temperature creşte. 

Paletele au fost blocate cu 
deşeuri de mari dimensiuni. 

Verificaţi daca se mai învârt 
după deblocarea acestora. În 
caz contrar chemaţi firma de 
întreţinere. 

 
Sesizare defecţiuni, asistenţă tehnică: Tel.: 0731.900.901 | E-mail.: service@cocktailservice.ro 
                                                                                                    dispecerat.cocktailservice@gmail.com 
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