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TŘÍDY OCHRANY 

 

POZOR 
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Nevystavujte dešti a vlhkosti 
 

POZOR: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY UŽIVATELE MANIPULAČNÍ 

NEBO NÁHRADNÍ DÍLY. U VŠECH OPERACÍ SLUŽEB KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM 

POMOCI. 

Pokud má zařízení níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu. 

 

Tento symbol označuje přítomnost uvnitř produktu součástí pracujících pod vysokým napětím; za žádných okolností jej 

neotevírejte. 

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. 

Neotvírejte výrobek! 

 

Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy I: to znamená, že spotřebič je 

vybaven zástrčkou, která obsahuje zemnicí pól, a měl by být používán pouze na 

uzemněných zásuvkách. 
 

 

Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má 

dvojitou izolaci, proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.. 
 

 

 Varování: tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si při 
používání produktu přečíst a respektovat. 

Upozornění: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro provoz a 

údržbu v této uživatelské příručce 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě 

uschovejte pro případné další konzultace; produkt používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; 

jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce proto nemůže nést odpovědnost v 

případě škod způsobených nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím. 

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a 

přivolejte pomoc. 

Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) V dosahu 

dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; dále vám připomínáme, že tyto musí být předmětem 

odděleného sběru. 

Ujistěte se, že údaje o štítku jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě; instalace musí být provedena podle 

pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit 

poškození osob, zvířat nebo věcí, za které nemůže výrobce nést odpovědnost. 



Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které odpovídají platným bezpečnostním 

normám; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a / nebo rozšíření, stejně jako maximální limit 

výkonu vyznačený na více adaptéru. 

Nenechávejte zbytečně vložený spotřebič; pokud spotřebič nepoužíváte, je lepší vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

Pokud spotřebič ponecháte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení. 

Čištění musí být provedeno po odpojení zástrčky. 

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znefunkčnit jej přerušením 

napájecího kabelu. 

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste vytáhli 

zástrčku. Nenechte jej viset z desky, kde by ji dítě mohlo chytit. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen 

napájecí kabel, zástrčka nebo pokud existuje zkrat; dejte výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem. 

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte na 

suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou zajištěny odpovídajícím 

dohledem nebo pokud obdrží pokyny k použití v bezpečnosti zařízení; čištění a údržbu nesmí provádět děti, 

pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. 

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. 

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě poruchy nebo nesprávné funkce, nemanipulujte se zařízením. 

Jakékoli opravy musí být provedeny výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě 

osobou s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit 

bezpečnost zařízení a zneplatnit záruční podmínky. 

POZOR: výrobek má funkci ohřevu. Na povrchu se mohou vyvinout vysoké teploty. Protože vnímání teploty je 

u každé osoby odlišné, používejte zařízení opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů určených k dotyku. 

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v 

obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo 

rezidencích. 

- Zařízení není určeno k použití s externími časovači nebo dálkovými ovladači. Před každým použitím odmotejte 

napájecí kabel. 

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by se poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly 

a příslušenství. 

- Spotřebič chraňte před hořlavými materiály, zdroji tepla, chladnými místy a párou. 

 

INFORMACE K POUŽITÍ 

Před zapnutím spotřebiče odstraňte veškeré lepicí štítky z hlavního těla az víka. 

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu. 

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. V každém případě dbejte na to, aby se k němu nedostala voda 

nebo jiné kapaliny. 

Umístěte výrobek na stabilní a ploché police. 

Nemanipulujte mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 



Před uložením nechte produkt vychladnout. 

Skleněné nádoby jsou velmi křehké, zacházejte s nimi opatrně. Skleněné nádoby naplněné vodou nebo jinými 

tekutinami nelze z jakéhokoli důvodu umístit do mrazicího oddílu. 

 

Popis 

1. Rukojeť 

2. Víko 

3. Víko sklenic (4 kusy) 

4. Skleněná nádoba (4 kusy) 

5. Hlavní tělo 

6. Vypínač 

7. Základna 

RADA K POUŽITÍ 

V tomto odstavci najdete několik užitečných tipů na složení ingrediencí potřebných k výrobě vynikajícího 

přírodního jogurtu. Hlavní skladby jsou následující: 

a) Čerstvé nebo pasterizované mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt. 

b) Pasterizované plnotučné mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt. 

c) Sušené mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt. 

d) Sójové mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt. 

1. Doporučuje se používat lyofilizované mléčné fermenty a pouze jako druhé řešení doporučujeme použít 

přírodní jogurt. 

2. Sušené mléko a sójové mléko musí být před použitím povařeno. Před přípravou jogurtové směsi nechejte 

sójové mléko nebo sušené mléko přirozeně vychladnout na 40 ° C nebo nižší. Doporučuje se také před použitím 

mléko odfiltrovat. 

3. Před použitím pro přípravu směsi zkontrolujte kvalitu přísad a neporušenost obalů. 

4. Množství lyofilizovaných mléčných kvašení, které se má použít, je uvedeno v balení kvašení. 

 

PŘÍPRAVA JOGURTU 

1. Nalijte 1 200 ml čerstvého mléka (přípravek A) do kastrolu a při nízkém plameni míchejte až do dosažení 42 ° 

C - 44 ° C, což je ideální teplota pro usnadnění přeměny laktózy na kyselinu mléčnou. 

2. Nalijte sušené mléčné enzymy do sklenice (poměr s mlékem je 1: 500, další informace viz startovací balíček), 

přidejte 180 ml (1 nádobu) mléka a dobře promíchejte, dokud se prášek nerozpustí. V tomto okamžiku nalijte 

získanou směs do zbývajícího mléka a důkladně promíchejte. Nalijte mléčnou směs přímo do 4 nádob (4). 

 

 

Použití 

1. Umístěte jogurtovač na rovný a stabilní povrch. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


