
Εγχειρίδιο Χρήσης

Παστεριωτής Milky FJ 15 ECO



Κατασκευασμένο ως ο πιο προσεγμένος εμπορικός Μικρός Παστεριωτής Eco

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1) Πριν από την οποιαδήποτε εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο.

2) Ποτέ μην ξεκινάτε τον παστεριωτή πριν γεμίσει με νερό. Διαφορετικά μπορεί 
να πάθουν βλάβη τα θερμαντικά στοιχεία και να προκληθούν ζημιές.

3) Πριν καθαρίσετε τον παστεριωτή βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος, 
αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα και ότι έχει κρυώσει.

4) Επισκευές και άλλες διαδικασίες σχετικά με την συσκευή εκτός της 
συντήρησης της επιτρέπονται μόνο από το εξουσιοδοτημένου service.

5) Προστατέψτε την συσκευή από την υγρασία και το νερό!
6) Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε την συσκευή και 

καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.
7) Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, ακόμη και αν έχετε 

ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο, μπορείτε μόνο να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που επιτρέπονται 

από το παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας η 
προσαρμογής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της συσκευής 

ή της εγγύησης. Οι ζημίες που συνδέονται με αυτές τις διαδικασίες δεν 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για οποιαδήποτε απαίτηση ευθύνης του 

προϊόντος.
8)  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κανονική λειτουργία, το περίβλημα ή μέρη του παστεριωτή, 

μπορούν να έχουν θερμανθεί πάρα πολύ (μέχρι και 99 °C = 217 °F) ώστε να 
υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων αν δεν λαμβάνετε τις κατάλληλες 

προφυλάξεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας του παστεριωτή.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: FJ 15

Τύπος Θερμαντήρα: Ηλεκτρικός

 Ηλεκτρική Τάση: 230 V

Συχνότητα Ρεύματος: 50 Hz

Ισχύς Θερμαντήρα: 2,8 kW  13 Α

Μέγιστη Χωρητικότητα: 15 Λίτρα

Μέγιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 14 Λίτρα

Ελάχιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 2 Λίτρα

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Νερού: 4 - 100 °C

Μέγιστη Θερμοκραία Περιεχομένου: 90 °C

Διαστάσεις (ΜxΠxY): 32 x 40 x 51.5 εκ.

Καθαρό Βάρος: 6 Κιλά

Αγαπητέ πελάτη,

Είμαστε ευτυχείς που έχετε επιλέξει τον δικό μας Οικολογικό Μικρό 
Παστεριωτή FJ 15. Είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο μικρός παστεριωτής θα σας 

εξυπηρετεί για πολύ καιρό, σε περίπτωση σωστής εφαρμογής και μόνιμου αλλά 
και προσεκτικού καθαρισμού και ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του 

εγχειριδίου.

Ποτέ μην ξεκινήσετε την Παστερίωση πριν να γεμίσετε με νερό τον 
Παστεριωτή. Διαφορετικά τα στοιχεία του θερμαντήρα θα καταστραφούν και 

μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και τραυματισμούς.



Οδηγίες Χρήσης

1. Τοποθετήστε την συσκευή σε μια συμπαγή, σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια.

2. Τοποθετήστε το ανοξείδωτο μέρος από το λάστιχο εισόδου στην οπή που 

υπάρχει στο χείλος του Παστεριωτή.



3. Τοποθετήστε την μια άκρη από το λάστιχο στην έξοδο νερού του Παστεριωτή 
και την άλλη άκρη του στον νεροχύτη ή σε ένα σιφόνι.

4. Τοποθετήστε το δοχείο του γάλακτος μέσα στον Παστεριωτή.



5. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος μέχρι την ένδειξη MAX στο εσωτερικό του. 

6. Τοποθετήστε το Καπάκι πάνω στον Παστεριωτή.



7. Σε περίπτωση που γεμίσετε το δοχείο γάλακτος με λιγότερη ποσότητα από 
την ένδειξη MAX, είναι απαραίτητο να στερεώσετε το δοχείο γάλακτος με τα 

δύο άγκιστρα στερέωσης στο πάνω μέρος του Παστεριωτή.

8. Τοποθετήστε το θερμόμετρο στην οπή από καουτσούκ που υπάρχει πάνω στο 
ανοξείδωτο καπάκι.



9. Συνδέστε την άλλη άκρη από το λάστιχο εισόδου στην βρύση. Πριν από κάθε 
ενεργοποίηση ο Παστεριωτής θα πρέπει να έχει συνδεθεί με παροχή νερού. 

Για την σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λάστιχο με παγκοσμίου τύπου 
σύνδεση.

10. Γεμίστε τον Παστεριωτή με νερό. Ανοίξτε την βαλβίδα τόσο ώστε το   
λάστιχο να μένει συνδεδεμένο στην παροχή νερού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανοίξτε αργά την βαλβίδα νερού και μόνο τόσο ώστε το λάστιχο 
εισόδου να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή νερού - αυτήν η ροή νερού 



είναι ικανοποιητική και οικονομική. Αν αυξήσουμε την ροή του νερού τότε το 
λάστιχο εισόδου δεν παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή νερού. Η 

μεγαλύτερη ροή νερού δεν θα αυξήσει τον χρόνο ψύξης, θα αυξήσει μόνο την 
χρήση νερού, κάτι που δεν είναι οικονομικό.

11. Όταν το νερό αρχίζει να βγαίνει από το λάστιχο εξόδου τότε ο Παστεριωτής 

έχει γεμίσει με νερό και είναι έτοιμος για λειτουργία.

12. Κλείστε την παροχή νερού.



13. Συνδέστε την παροχή ρεύματος. Πριν συνδέσετε τον Παστεριωτή στην 
τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να ελέγξετε ότι η τροφοδοσία ρεύματος στο 

δωμάτιο αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα 
τύπου και στην ισχύ σύνδεσης στο τροφοδοτικό.

14. Η οθόνη ενεργοποιείται.
Αφού συνδέσετε την παροχή ρεύματος, η οθόνη ενεργοποιείται και εμφανίζεται 

η ένδειξη "---".



15. Πατήστε το κουμπί Setting - Ρυθμίσεις και στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
παρούσα θερμοκρασία.

16. Επιλέξτε την Θερμοκρασία Νερού.
Για να αλλάξετε την θερμοκρασία νερού πατήστε το βελάκι προς τα πάνω 

(enlargement ↑) ή το βελάκι προς τα κάτων (reduction ↓) και επιλέξτε ανάμεσα 

στους 20 °C και στους 99 °C.



17. Καθορίστε την Θερμοκρασία Νερού. Πατήστε το κουμπί Setting - Ρυθμίσεις 
ξανά για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία νερού.

18. Αφού καθορίσετε την θερμοκρασία του νερού, πατήστε το κουμπί Setting - 
Ρυθμίσεις και στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος.



19. Επιλέξτε τον Χρόνο. Για να αλλάξετε τον χρόνο πατήστε το βελάκι προς τα 

πάνω (enlargement ↑) ή το βελάκι προς τα κάτων (reduction ↓) και επιλέξτε 
ανάμεσα στα 0 και 999 λεπτά.

20. Καθορίστε τον Χρόνο. Πατήστε το κουμπί Setting - Ρυθμίσεις ξανά για να 
ρυθμίσετε τον Χρόνο.



21. Πατήστε το κουμπί Heating/Enter - Θέρμανση. Το κόκκινο λαμπάκι ανάβει. 
Στην οθόνη εμφανίζεται η παρούσα θερμοκρασία.

22. Ο Παστεριωτής ξεκινά να θερμαίνεται μέχρι την θερμοκρασία που ορίσατε.



23. Όταν ο Παστεριωτής φτάσει την θερμοκρασία που ορίσατε τότε αυτόματα   
διατηρεί την θερμοκρασία. Το κίτρινο λαμπάκι ανάβει (keep warming light). Ο 

Παστεριωτής διατηρεί την θερμοκρασία του νερού για όσο χρόνο έχετε 
ορίσει.

24. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που έχετε ορίσει και ξεκινάει η 
αντίστροφη μέτρηση.



25. Όταν ο χρόνος διατήρησης της θερμοκρασίας φτάσει στο μηδέν (0), τότε ο 
Παστεριωτής μπαίνει σε αναμονή με έναν σύντομο ήχο.

26. Ψύχοντας το Γάλα. Για να ψύξετε το γάλα, ανοίξτε την παροχή νερού στο 

κρύο. Ο χρόνος της ψύξης εξαρτάται από την θερμοκρασία του νερού.



✓ Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη του παστεριωτή και την οποία 
ρυθμίζαμε κατά τα παραπάνω βήματα, αναφέρεται στην θερμοκρασία του 

νερού.

✓ Την θερμοκρασία του περιεχομένου του δοχείου γάλακτος, μπορούμε να την 
ελέγξουμε με το θερμόμετρο που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου 

γάλακτος.

✓ Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη του παστεριωτή και τον οποίο 
ρυθμίζαμε στα παραπάνω βήματα, αναφέρεται στον χρόνο που θέλουμε να 

διατηρηθεί το περιεχόμενο του δοχείου γάλακτος στην επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την αντιστοιχία μεταξύ της θερμοκρασίας του 

νερού και της θερμοκρασίας του περιεχομένου στο δοχείο γάλακτος.

Οι ακόλουθες τιμές είναι κατά προσέγγιση κοινές τιμές. Αυτές οι τιμές μπορεί 
να είναι διαφορετικές, επειδή εξαρτώνται από συγκεκριμένες παραμέτρους, 

όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία του γάλακτος, η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, το πόσο γάλα είναι στο βραστήρα κλπ.

Επιθυμητή 
Θερμοκρασία (°C)

Ρύθμιση 
Θερμοκρασίας (°C)

Ρύθμιση Χρόνου 
(λεπτά)

Συνολικός Χρόνος 
Θέρμανσης (λεπτά)

62 68 10 31

76 82 10 38

90 99 17 57

Δηλαδή, όπως βλέπουμε στην πρώτη γραμμή του παραπάνω πίνακα, όταν 
θέλουμε το περιεχόμενο στο δοχείο γάλακτος να φτάσει στους 62 °C, θα πρέπει 

να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία στον παστεριωτή (θερμοκρασία νερού) στους 
68 °C. 



ΣΦΑΛΜΑΤΑ - ERRORS:
Στην οθόνη εμφανίζεται Er2 ή Er3 και ο παστεριωτής δεν λειτουργεί. 

Αποσυνδέστε τον παστεριωτή από το ρεύμα και καλέστε το εξουσιοδοτημένο 
service - Μην τον επισκευάσετε μόνοι σας!

Κωδικός 
Σφάλματος

Περιγραφή Λύση

Er-2
ο αισθητήρας θερμοκρασίας  
έχει χαλαρώσει ή λείπει - 
ανοιχτό κύκλωμα

ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας για 
χαλαρές επαφές και επανατοποθετήστε,
αν δεν υπάρχει αισθητήρας συνδεδεμένος, 
συνδέστε τον αισθητήρα

Er-3
δυσλειτουργία του αισθητήρα 
θερμοκρασίας - κλειστό 
κύκλωμα

Α ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ τ ε τ ο ν α ι σ θ η τ ή ρ α 
θερμοκρασίας με έναν νέο, ο αισθητήρας 
έχει βραχυκυκλώσει

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σε περίπτωση που δεν έχουμε αρκετό νερό ή η θερμοκρασία του νερού, 
υπερβεί τους 100 °C, ο διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιεί όλες τις 

λειτουργίες της συσκευής.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξετε ποιο βήμα από τα παραπάνω δεν 

έγινε σωστά. Το λάθος πρέπει να διορθωθεί - συνήθως δεν είναι αρκετό το νερό 
μέσα στον παστεριωτή.

Το νερό στον παστεριωτή πρέπει πάντοτε να φτάνει μέχρι την ένδειξη MAX (Εικ. 
6).

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ:

1. Πρώτα περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο Παστεριωτής.
2. Αφαιρέστε το Δοχείο Γάλακτος.

3. Τοποθετήστε τον Παστεριωτή Στραβά.
4. Στον πάτο του Παστεριωτή υπάρχει ένα κουμπάκι (Εικ. 7). Πιέστε το.

5. Επαναλάβετε για άλλη μια φορά την διαδικασία από το εγχειρίδιο χρήσης.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ:
Πριν να καθαρίσετε τον Παστεριωτή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος 

και ότι έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
Πετάξτε τυχόν νερό που έχει απομείνει και αφήστε την συσκευή να κρυώσει 

πριν την καθαρίσετε.
Το δοχείο γάλακτος και το καπάκι του πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και 

απορρυπαντικά που διαλύουν τα λίπη. Στην συνέχεια αυτά τα μέρη πρέπει να τα 
ξεπλένετε με καθαρό νερό.

Ο παστεριωτής πρέπει να καθαρίζεται μόνο με βρεγμένο πανί και στην συνέχεια 
αφού στεγνώσει με στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά για να αποφύγετε τις γρατζουνιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Παστεριωτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βυθιστεί στο 
νερό.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

1. Σε περίπτωση προβλημάτων παρακαλώ συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.

2. Η εγγύηση παρέχεται μόνο για ελαττώματα τα οποία προφανώς οφείλονται 
σε λανθασμένη κατασκευή ή υλικά.

3. Η εγγύηση παρέχεται για περίοδο 12 μηνών. Η υποχρέωσή μας βάσει αυτής 
της εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του οργάνου 

ή μέρους αυτού, το οποίο πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία της αποστολής αφού αποδειχθεί ελαττωματική μετά την 

εξέταση.
4. Ελαττώματα ή τραυματισμοί της συσκευής που είναι αποτέλεσμα από 

ακατάλληλης συναρμολόγησης, χρήσης ή συντήρησης δεν καλύπτονται από 
αυτή την εγγύηση.

5. Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν μόνο όταν πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας.



6. Άλλα δικαιώματα που δεν αναφέρονται στις ανώτερες υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή και κυρίως η ευθύνη για σωματικές βλάβες εξαιρούνται.
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/,67�2)�63$5(�3$576

'HVFULSWLRQ $UW��1R�

1 Milk container 14 l 25295

2 Cover for milk container 25296

3 Inlet hose 411011

4 Fixing hooks (1 pair) 410.057

5 Outlet hose 410.073

6 Thermometer 411036

7 Holder for thermometer 411035

8 Temperature sensor 25292

9 Electric board 230 V 25294

9 Electric board 115 V 25293

$�TXLFN�DQG�FRUUHFW�GHOLYHU\�RI�VSDUH�SDUWV�LV�RQO\�SRVVLEOH��LI�\RX�WHOO�XV�WKH�IROORZLQJ�VSHFL¿FDWLRQV�
• Type of device.
• Serial number printed on label plate at the rare side of device.
• Part name

63$5(�3$576


