
Παστεριωτής Milky FJ100 PF

Εγχειρίδιο Χρήσης



Αγαπητέ πελάτη,
είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι με τον Παστεριωτή Milky 

FJ50 PF και ότι αυτή η συσκευή θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ελπίζουμε ότι θα το συστήσετε και στους φίλους σας.

Ευχαριστούμε για την αγορά και την εμπιστοσύνη σας!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο Παστεριωτής Milky FJ100 PF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παστερίωση 
του γάλακτος, την παραγωγή τυριού και γιαουρτιού, καθώς και για όλους τους 

τύπους επεξεργασίας γάλακτος, για την παραγωγή διαφόρων γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παστερίωση χυμών 

φρούτων, τη θέρμανση του γάλακτος για το τάισμα των μόσχων, την 
ρευστοποίηση του μελιού, την παραγωγή κεριού (από μέλι), κλπ.

Ο Παστεριωτής Milky FJ100 PF είναι ανοικτού τύπου, το θερμαινόμενο νερό δεν 
πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Το γάλα θερμαίνεται με ηλεκτρική θέρμανση. Το 

νερό για την ψύξη, παρέχεται είτε από παροχή νερού είτε από δεξαμενή νερού. 
Η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμίζεται με έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή. Ο 

κινητήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Το δοχείο είναι 
τριών στρωμάτων και είναι θερμικά μονωμένο. Είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο ατσάλι W.Nr.1.4301 (AISI 304). Η επιφάνεια του είναι εξαιρετικά 
επεξεργασμένη, ώστε ο καθαρισμός να είναι πολύ εύκολος. Ο Παστεριωτής 

Milky FJ100 PF είναι εύκολος στη χρήση και φιλικός προς το περιβάλλον.

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
1. Η εργασία με το μηχάνημα επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένους και 

εξουσιοδοτημένους ανθρώπους!
2. Η μη τήρηση των οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής ή η μη 

συμμόρφωση για ασφαλή λειτουργία είναι απαγορευμένη και είναι 
παράβαση!



3. Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της μηχανής βεβαιωθείτε ότι δεν θέτει σε 
κίνδυνο κανέναν και ότι όλα τα μέρη της συσκευής θα πρέπει να είναι 

άθικτα (μηχανικά μέρη, πνευματική εγκατάσταση, ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση κλπ.)!

4. Ο περιβάλλοντας χώρος του μηχανήματος πρέπει να είναι πάντοτε 
τακτοποιημένος και καθαρός!

5. Ο χώρος εργασίας πρέπει να φωτίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς!
6. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος απαγορεύεται ο καθαρισμός, η 

λίπανση και η επισκευή του μηχανήματος και του μηχανισμού λειτουργίας!
7. Η κλίση του μηχανήματος και των άλλων εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας απαγορεύεται!
8. Μην αφαιρείτε τη συσκευή ασφαλείας ή τις προειδοποιητικές ετικέτες!

9. Αποκλεισμός και αφαίρεση των συσκευών ασφαλείας απαγορεύεται!
10. Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο 

συντηρητή. Όταν πρόκειται για επισκευή, πρέπει να τοποθετείτε την 
πινακίδα >> ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ <<!

11. Χρησιμοποιήστε μόνο αψεγάδιαστα εργαλεία!
12. Κατά την εργασία με το μηχάνημα φοράτε πάντα σφιχτά ρούχα ή 

κατάλληλα ρούχα που παρέχουν ασφάλεια στην εργασία.
13. Ο εργαζόμενος πρέπει να λειτουργεί με μια προκαθορισμένη διαδικασία!

14. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα 
κεφαλής!

15. Κατά την εργασία με το μηχάνημα δεν φοράμε γραβάτα και κοσμήματα 
όπως δαχτυλίδι, αλυσίδα και άλλα παρόμοια!

16. Κατά την εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών, 
χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και άλλο προστατευτικό 

εξοπλισμό με τον οποίο εξασφαλίζεται η ασφάλεια στην εργασία!
17. Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το μηχάνημα όταν είναι υπό 

την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή υπερβολικής κόπωσης!
18. Να αναφέρετε πάντα κάθε βλάβη ή ελάττωμα στο μηχάνημα!

19. Μια μηχανή δεν είναι μέρος για αστεία και παιχνίδια!



20. Μην αγγίζετε το εσωτερικό, κίνδυνος - κινούμενη περιοχή!
21. Όταν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στη συσκευή ή μια βλάβη, πρέπει να 

απενεργοποιήσετε και να βγάλετε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος. 
Ενημερώστε τον συντηρητή!

22. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει το 
χώρο εργασίας!

23. Εάν αλλάξετε τη διαδικασία, λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
στη συσκευή είναι απαραίτητο να ενημερώσετε τις οδηγίες για ασφαλή 

λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά FJ 100 PF
Μέγιστη Χωρητικότητα: 100 Λίτρα

Μέγιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 90 Λίτρα

Ελάχιστη Χωρητικότητα: 45 Λίτρα

Θέρμανση: Ηλεκτρική

Ισχύς Θερμαντήρα: 6kW

Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας: 5 - 94 °C

Μέγιστη Θερμοκρασία: 94 °C

Ρυθμίσεις Χρόνου: 1 - 999 λεπτά

Ταχύτητα Αναδευτήρα: 0 - 104 Στροφές/Λεπτό

Βαλβίδα Εκροής: DN50

Μέγιστη Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος: 6.050W 

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος: 400V 16A 3N 50Hz

Σύνδεση για Νερό Ψύξης: 3/4” (thread)

Σύνδεση για Εκροή: Φ 33.7 mm

Διαστάσεις: 85 - 85 - 145 εκ.

Βάρος: 48 Κιλά



Λειτουργία

• Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στην βάση του, σε επίπεδη σταθερή 
επιφάνεια.

• Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά.

• Ο Παστεριωτής θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 εκ. από τους 

τοίχους.

• Ο χώρος πρέπει να έχει τριφασική ηλεκτρική παροχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! H θερμοκρασία στον χώρο που θα τοποθετηθεί ο Παστεριωτής δεν 

πρέπει να είναι κάτω από 10 °C και όχι πάνω από 35 °C. Η θερμοκρασία εργασίας 
στον χώρο δεν πρέπει να είναι ποτέ κάτω από 18 °C.

• Συνδέστε την έξοδο του γάλακτος.



• Σιγουρευτείτε ότι η έξοδος του γάλακτος είναι κλειστή (OFF).

• Συνδέστε στην έξοδο νερού (Cooling Water Out) τον εύκαμπτο πλαστικό 

σωλήνα μέχρι το σιφόνι δαπέδου. Για εύκολη σύνδεση μπορείτε να θερμάνετε 
λιγάκι τον εύκαμπτο σωλήνα. Το μήκος του σωλήνα δεν θα πρέπει να είναι 

περισσότερο από 3 μέτρα.

• Συνδέστε τον σωλήνα με την βαλβίδα στην είσοδο κρύου νερού (Cooling Water 

In). Ο σωλήνας και η βαλβίδα δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

• Πριν να συνδέσετε τον παστεριωτή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 

να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα της ετικέτας ταιριάζουν με την τάση και την 
ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. Το κύριο καλώδιο δεν πρέπει να 

είναι κατεστραμμένο. Η σύνδεση δεν επιτρέπεται αν το βύσμα ή η πρίζα είναι 
κατεστραμμένα.

• Συνδέστε τον σωλήνα με την παροχή νερού. Πριν ξεκινήσει να λειτουργεί ο 
Παστεριωτής πρέπει να έχει συνδεθεί με την παροχή νερού.

• Ανοίξτε το νερό. Η παροχή νερού πρέπει να είναι ανοιχτή κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του παστεριωτή. Προσοχή! Ανοίξτε, αργά, την παροχή νερού για 

κρύο νερό. Η ροή νερού δεν πρέπει να είναι πάνω από 3 λίτρα / λεπτό. Η 



μεγαλύτερη ροή νερού δεν θα μειώσει τον χρόνο ψύξης, απλά θα αυξήσει την 
κατανάλωση του νερού, κάτι που δεν είναι οικονομικό. 

• Γυρίστε τον Κύριο Διακόπτη στην θέση ON (I).

• Στην οθόνη εμφανίζεται η τωρινή 

θερμοκρασία του δοχείου γάλακτος και 
η έ ν δ ε ι ξ η R e a d y ( έ τ ο ι μ ο ) θ α 

αναβοσβήνει.

• Πατήστε το κουμπί START. Ηλεκτρονικά, ανοίγει αυτόματα η βαλβίδα για το 

κρύο νερό και γεμίζει με νερό τον παστεριωτή.

• Το λαμπάκι στην οθόνη γίνεται μπλε (για την ψύξη). Μπορείτε να κλείσετε το 

μίξερ - αναδευτήρα πατώντας το κουμπί MIX.

• Όταν το νερό αρχίσει να βγαίνει από το λάστιχο εξόδου νερού, τότε σημαίνει 

ότι ο παστεριωτής έχει γεμίσει με νερό.

• Πατήστε το κουμπί STOP.

• Ο παστεριωτής είναι έτοιμος για λειτουργία.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βαλβίδα νερού πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτή όσο λειτουργεί ο 
Παστεριωτής.

• Γυρίστε τον Κύριο Διακόπτη στην θέση OFF (O) και περιμένετε για μερικά 

δευτερόλεπτα.

• Γυρίστε τον Κύριο Διακόπτη στην θέση ON (I). Τώρα ο Παστεριωτής είναι 

έτοιμος για λειτουργία.



• Στην οθόνη εμφανίζεται η 

θερμοκρασία που έχει αυτήν 
την στιγμή ο Παστεριωτής και 

αναβοσβήνει η λέξη Ready 
(έτοιμος).

• Πατήστε το δεξί βελάκι και 
στην οθόνη θα εμφανιστούν οι 

τελευταίες ρυθμίσεις της 
θερμοκρασίας και του χρόνου.

• Η άνω και κάτω τελεία της 

θερμοκρασίας αναβοσβήνει.

• Είσαστε έτοιμοι να εισάγετε 

την θερμοκρασία και τον χρόνο 
γ ι α το Πρώτο Βήμα του 

Προγράμματος.



• Ρυθμίστε την θερμοκρασία για 
τ ο Π ρ ώ τ ο Β ή μ α τ ο υ 

προγράμματος.

• Πατώντας το πάνω βελάκι 

(Increase - Αύξηση), αυξάνετε την 
θερμοκρασία.

• Πατώντας το κάτω βελάκι 
(Decrease - Μείωση), μειώνετε την 

θερμοκρασία.

Η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να είναι 94°C και η ελάχιστη θερμοκρασία 
μπορεί να είναι 7°C.

• Πατώντας το δεξί βελάκι 
μετακινείστε στην ρύθμιση του 

χρόνου.

• Τώρα αναβοσβήνει η άνω και 

κάτω τελεία στον χρόνο.

• Ρυθμίστε τον χρόνο για το 

Πρώτο Βήμα του Προγράμματος.

• Πατώντας το πάνω βελάκι 

(Increase - Αύξηση), αυξάνετε τον 
χρόνο.

• Πατώντας το κάτω βελάκι 
(Decrease - Μείωση), μειώνετε 

τον χρόνο.



O Μέγιστος χρόνος που μπορείτε να ρυθμίσετε είναι 999 λεπτά και ο Ελάχιστος 
χρόνος που μπορείτε να ρυθμίσετε είναι 1 λεπτό.

• Ρυθμίστε την θερμοκρασία και 

τον χρόνο για τα Βήματα 2 - 4 
του Προγράμματος.

• Πατώντας το δεξί βελάκι 
μεταφέρεστε στην αρχική οθόνη 

γ ι α ν α ρ υ θ μ ί σ ε τ ε τ η ν 
θερμοκρασία και τον χρόνο για 

τ ο Δ ε ύ τ ε ρ ο Β ή μ α τ ο υ 
Προγράμματος.

• Για να ρυθμίσετε το Δεύτερο Βήμα του Προγράμματος, επαναλάβετε την 

διαδικασία που κάνατε για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία και τον χρόνο για το 
Πρώτο Βήμα του Προγράμματος.

• Πάντα πρέπει να ρυθμίζετε και τα 4 Βήματα του Προγράμματος. Αν για 
παράδειγμα χρειάζεστε μόνο 2 Βήματα με διαφορετικές θερμοκρασίες και 

χρόνους τότε ορίζετε τα 2 πρώτα Βήματα όπως τα χρειάζεστε και για το βήμα 
3 και 4 ορίζετε την τελευταία θερμοκρασία (του 2ου βήματος) και ρυθμίζετε 

τον χρόνο για 1 λεπτό.

• Για να μετακινηθείτε στην 
αρχική οθόνη, πατήστε το δεξί 

βελάκι.

• Για να αρχίσετε, περιμένετε 

μ έ χ ρ ι ν α ξ ε κ ι ν ή σ ε ι ν α 
αναβοσβήνει η λέξη Ready 

(έτοιμο).



• Γεμίστε τον Παστεριωτή με το 

γάλα. Η ελάχιστη απαιτούμενη 
ποσό τη τα γ ι α τ η ν σωσ τή 

λειτουργία είναι 25 λίτρα ενώ η 
μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα 

είναι 45 λίτρα.

• Καλύψτε τον Παστεριωτή με το 

καπάκι του.

• Προσοχή! Αν ο Παστεριωτής 

δεν είναι σκεπασμένος με το 
καπάκι του, τότε ο χρόνος 

θέρμανσης του θα είναι πολύ 
μεγαλύτερος και δεν θα φτάσει 

την μέγιστη θερμοκρασία 94°C.

• Για να επιτύχετε την θερμοκρασία ρύθμισης θα πρέπει ο Παστεριωτής να είναι 

σκεπασμένος πάντα με το καπάκι του.

• Αν ο Παστεριωτής δεν είναι σκεπασμένος με το καπάκι του τότε η 

θερμοκρασία μπορεί να παρεκκλίνει 1°C από την θερμοκρασία ρύθμισης.

• Αν μέσα στον Παστεριωτή έχει λιγότερο από 25 λίτρα και η θερμοκρασία έχει 

ρυθμιστεί να είναι κάτω από 45°C η παρέκκλιση της θερμοκρασίας θα είναι 

πάνω από 1°C αλλά όχι πάνω από 2,5°C.



• Πατήστε το κουμπί Start για να ξεκινήσει το Πρόγραμμα. Ο αναδευτήρας και ο 
θερμαντήρας ανάβουν αυτόματα. Το λαμπάκι θα γίνει κόκκινο για την 

θέρμανση. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα 
θερμοκρασία και η θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Στην δεξιά πλευρά της 

οθόνης εμφανίζεται η Phase 1 (Βήμα 1) και ο χρόνος που έχετε ορίσει.

• Αν θέλετε να περάσετε στο Δεύτερο Βήμα, ακόμα και αν το Πρώτο Βήμα δεν 

έχει ολοκληρωθεί ακόμη, απλά πατήστε το πλήκτρο START.



• Ο αναδευτήρας μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται, πατώντας 
το κουμπί MIX.

• Προσοχή! Για να πετύχετε σταθερή θερμοκρασία στο γάλα ο αναδευτήρας θα 
πρέπει να λειτουργεί.

• Μόλις το γάλα φτάσει στην θερμοκρασία που ορίσατε στο Πρώτο Βήμα του 
Προγράμματος, ενεργοποιείται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό ηχητικό σήμα.



• Ο χρόνος που έχετε ορίσει για το Πρώτο Βήμα του Προγράμματος αρχίζει να 
μειώνεται. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα και στο 

κάτω μέρος τα λεπτά.

• Μόλις ο χρόνος που ορίσατε για το Πρώτο Βήμα του Προγράμματος φτάσει 
στο μηδέν ῾0᾽, ενεργοποιείται ηλεκτρονικά ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη 

εμφανίζετε το Δεύτερο Βήμα του Προγράμματος. Η ίδια διαδικασία γίνεται και 
για τα υπόλοιπα 2 - 4 Βήματα του Προγράμματος.



• Η διαδικασία της ψύξης είναι αυτόματη. Ο παστεριωτής πρέπει να είναι 

συνδεδεμένος με την πηγή κρύου νερού συνέχεια.

• Το νερό εξέρχεται από τον σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο νερού 

(Cooling Water Out).

• Προσοχή! Το νερό που εξέρχεται από τον σωλήνα είναι ζεστό. Ο σωλήνας του 

νερού είναι ελεύθερος και για αυτό τον λόγο πρέπει να τον προσέχετε. Μην 
κλείσετε ή καλύψετε την έξοδο ασφαλείας (safety outlet).



• Αν είστε έτοιμοι, μπορείτε να κλείσετε τον αναδευτήρα πατώντας το κουμπί 
MIX και τον παστεριωτή γυρνώντας τον Κύριο Διακόπτη στην θέση OFF (O).

• Κλείστε την παροχή νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Για να καθαρίσετε τον παστεριωτή βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος Διακόπτης είναι 

στην θέση OFF (O).
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

3. Καθαρίστε τον παστεριωτή με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Η χρήση 
σκληρών απορρυπαντικών δεν συνίσταται. 

4. Ξεπλύντε τον παστεριωτή με ζεστό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα, βεβαιωθείτε ότι ο Παστεριωτής είναι 

απενεργοποιημένος και δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.

• Να είστε προσεκτικοί! Μερικά μέρη του παστεριωτή μπορεί να είναι ακόμη 

ζεστά.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Παστεριωτής, θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αν το 
χρησιμοποιείτε και το καθαρίζετε σύμφωνα με την περιγραφή που αναφέρεται 

σε αυτό το εγχειρίδιο.

1. Σε περίπτωση προβλημάτων, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή καλέστε την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

2. Ο εξοπλισμός είναι καλυμμένος από την εγγύηση από ελαττώματα υλικού και 
κατασκευής για περίοδο 12 μηνών σε περίπτωση ελαττωματικών 

εξαρτημάτων και συναρμολόγησης. Η υποχρέωση μας βάσει αυτής της 
εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του οργάνου ή 

μέρους αυτού, το οποίο αποδεικνύεται ελαττωματικό μετά από την εξέταση 
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αποστολής.

3. Ελαττώματα ή βλάβες της συσκευής, που προκύπτουν από ακατάλληλη 
συναρμολόγηση, χρήση, σύνδεση ή συντήρηση, δεν καλύπτονται από την 

παρούσα εγγύηση.
4. Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- τον θερμαντήρα

- τον κινητήρα που έχει καταστραφεί από νερό ή γάλα

- το καλώδιο δικτύου
5. Άλλα δικαιώματα, τα οποία δεν αναφέρονται στις ανώτατες υποχρεώσεις του 

κατασκευαστή, ιδίως ευθύνη για σωματικές βλάβες, αποκλείονται.


