
Εγχειρίδιο Χρήσης

Παστεριωτή FJ50 ECO



1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πολύ προσεκτικά.

• Συνδέστε την συσκευή στην κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.

• Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή, ελέγξτε ότι το διπλό τοίχωμα είναι 
γεμάτο με νερό, διαφορετικά θα προκληθούν βλάβες στην συσκευή.

• Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον κύριο διακόπτη.

• Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας, σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

καλέστε το εξουσιοδοτημένο service που σας παρέχει ο διανομέας σας.

• Σε περίπτωση σοβαρών δυσλειτουργιών, απενεργοποιήστε την συσκευή από 

τον κύριο διακόπτη, αφαιρέστε την συσκευή από την πρίζα και από τον 
συμπιεσμένο αέρα και στην συνέχεια καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.

• Σας επιτρέπετε να χρησιμοποιείται μόνο τις διαδικασίες που περιγράφονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων διαδικασιών ή προσαρμογών 

μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της συσκευής ή τραυματισμό. Οι 
τραυματισμοί που συνδέονται με τέτοιες διαδικασίες δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο αξιώσεων ευθύνης για τα προϊόντα.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν καθαρίσετε!

• Προσέξτε ώστε το γάλα, το νερό ή η υγρασία να μην εισέλθουν στη συσκευή, 
ιδιαίτερα όταν την καθαρίζετε.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: στην κανονική λειτουργία τα θερμαινόμενα μέρη μπορούν να 
θερμανθούν. Κίνδυνος εγκαυμάτων είναι πιθανώς. Αποφύγετε την επαφή με 

τις ζεστές επιφάνειες.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΟ - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Είμαστε χαρούμενοι να αποφασίσετε να αγοράσετε τον παστεριωτή μας και σας 

υποσχόμαστε ότι θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αν το 
χρησιμοποιείτε και το καθαρίζετε σύμφωνα με τις περιγραφές που αναφέρονται σε 

αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FJ - 50 ECO

ΠΡΟΙΟΝ FJ 50 ECO 230V

Τύπος Θερμαντήρα: Ηλεκτρικός

 Ηλεκτρική Τάση: 230 V

Συχνότητα Ρεύματος: 50 Hz

Ισχύς Θερμαντήρα: 3 kW 14 A

Μέγιστη Χωρητικότητα: 50 Λίτρα

Μέγιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 45 Λίτρα

Ελάχιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 25 Λίτρα

Χωρητικότητα Νερού: 15 Λίτρα

Διαστάσεις Εξόδου Γάλακτος: 50 DN

Διαστάσεις Εισόδου Κρύου Νερού: 10 χιλ.

Διαστάσεις Εξόδου Νερού & Αναπνευστήρα: 25 χιλ.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Νερού: 4 - 100 °C

Διαστάσεις (ΥxΠxΔ): 52 x 61 x 68 εκ.

Καθαρό Βάρος: 24 Κιλά

Τύπος Προστασίας Ηλεκτρονικής Μονάδας: IP 56

Ο Παστεριωτής FJ 50 ECO είναι ένας παστεριωτής ανοιχτού τύπου, 
σχεδιασμένος για τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος σε γαλακτοκομικά 

προϊόντα (παστεριωμένο γάλα, κρέμα, τυρί, γιαούρτι, ...). Ο ανοιχτός τύπος 
σημαίνει ότι το νερό θέρμανσης στο διπλό τοίχωμα εξαερίζεται στον αέρα και 

δεν έχει υπερ-πίεση. Το νερό της βρύσης ή το νερό της δεξαμενής ψύξης 

Ποτέ μην ξεκινάτε την διαδικασία της Παστερίωσης πριν γεμίσετε το εσωτερικό 
διπλό τοίχωμα του Παστεριωτή με νερό. Διαφορετικά τα θερμαντηκά στοιχεία θα 

καταστραφούν και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.



χρησιμοποιείται για την ψύξη του γάλακτος και ρέει ελεύθερα μέσα από το 
διπλό τοίχωμα κατά την ψύξη.

3. ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ξεπακετάρετε προσεκτικά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα 

στο χάρτινο κουτί. Τοποθετήστε το σε απλή και σταθερή επιφάνεια σε καθαρό, 
στεγνό και χωρίς σκόνη μέρος. Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα 

έχουν συναρμολογηθεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα.
Χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου για να γεμίσετε με νερό το 

διπλό τοίχωμα του Παστεριωτή. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου σε 
έναν νεροχύτη ή σιφόνι δαπέδου. Γεμίστε με νερό το διπλό τοίχωμα του 

παστεριωτή μέσω του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου, μέχρι να αρχίσει να βγαίνει 
νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου.

Η θερμοκρασία του δωματίου όπου τοποθετείται ο παστεριωτής δεν πρέπει ποτέ 
να πέσει κάτω από τους 3 °C, επίσης δε συνιστάται η θερμοκρασία δωματίου να 

υπερβαίνει τους 30 °C.

Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση του παστεριωτή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι τα 

δεδομένα στην ετικέτα ονομασίας ταιριάζουν με την τάση τροφοδοσίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκδοση του FJ-50 ECO-208 V παρέχεται χωρίς ηλεκτρική πρίζα! 

Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να συνδέσει την κατάλληλη τοπικά 
εγκεκριμένη πρίζα δύο φάσεων με την παρεχόμενη συσκευή (βλ. Ηλεκτρικό 

σχέδιο).

Σύνδεση Νερού

Πριν από κάθε εκκίνηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το διπλό τοίχωμα του 
παστεριωτή είναι γεμάτο με νερό! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό από 

δίκτυο, δεξαμενή ή σύστημα ψύξης. Για τη σύνδεση χρησιμοποιήστε τον 



εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. Το νερό πρέπει να χύνεται αργά, όχι περισσότερο 
από 3 λίτρα / λεπτό. Όταν το νερό αρχίζει να χύνεται έξω από τον σωλήνα 

εξόδου, κλείστε την παροχή νερού - ο παστεριωτής έχει γεμίσει σωστά με νερό.
Ο σωλήνας εξόδου πρέπει να συνδέεται στο πλησιέστερο σιφόνι, το μήκος του 

σωλήνα εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα!

4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το πακέτο συσκευασίας του Παστεριωτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
εξαρτήματα:

• Εύκαμπτος Σωλήνας Εισόδου

• Εύκαμπτος Σωλήνας Εξόδου

• Εγχειρίδιο Χρήσης

5. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Όλα τα σημαντικά μέρη του παστεριωτή ονομάζονται και περιγράφονται 

παρακάτω:
1. Καπάκι για Δοχείο Γάλακτος

2. Διπλό Τοίχωμα Δοχείου Γάλακτος
3. Βάνα για Έξοδο Γάλακτος

4. Έξοδος Γάλακτος Καμπυλωτή
5. Κουτί Ηλεκτρικής Μονάδας

6. Καλώδια Ρεύματος με Πρίζα (Η έκδοση 208 V είναι χωρίς πρίζα)
7. Εύκαμπτος Σωλήνας Εισόδου

8. Εύκαμπτος Σωλήνας Εξόδου
9. Διακόπτης On/Off

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα ασφαλείας με γειωμένο 

τερματικό.



10.Μονάδα Ελέγχου
11.Αισθητήρας Θερμοκρασίας (θερμοστοιχείο)

12.Ηλεκτρικός Θερμαντήρας
13.Θερμοστάτης



Λίστα Ανταλλακτικών Συσκευής:

Αρ. Κωδικός Όνομα Ανταλλακτικού Βάρος (Κιλά)

1 450.1.100 Καπάκι για Δοχείο Γάλακτος 1.1

3 450.1.050 Βάνα για Έξοδο Γάλακτος 2.7

7 450.1.110 Εύκαμπτος Σωλήνας Εισόδου 0.1

8 450.1.111 Εύκαμπτος Σωλήνας Εξόδου 0.2

10 252941 Ηλεκτρικός Πίνακας 230 V 0.15

10 252931 Ηλεκτρικός Πίνακας 208 V 0.2

11 25292x Αισθητήρας Θερμοστοιχείων 0.05

12 450.1.060 Ηλεκτρικός Θερμαντήρας 0.7

13 450.1.062 Θερμοστάτης 0.08

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο πίνακας ελέγχου της μονάδας ελέγχου έχει τέσσερα κουμπιά (δείτε την 

εικόνα παρακάτω).
• Με το κόκκινο πλήκτρο εισάγετε τις ρυθμίσεις.

• Τα κουμπιά πάνω και κάτω χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στις ρυθμίσεις 
και τις αλλαγές στις τιμές παραμέτρων.

• Πατώντας το μπλε πλήκτρο ξεκινά ή σταματάει η διαδικασία θέρμανσης. Όταν 
η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να διαβάσετε το σύμβολο "---".

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στα 
διπλά τοιχώματα του παστεριωτή και ότι οι ρυθμίσεις έχουν ρυθμιστεί σωστά.



Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Η παράμετρος θερμοκρασία: αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία του νερού 
θέρμανσης που βρίσκεται στα διπλά τοιχώματα του παστεριωτή. Όταν πατήσετε 

μία φορά το κόκκινο πλήκτρο Setting - Ρύθμιση, εισέρχεστε στο μενού 
ρύθμισης. Η θερμοκρασία του θερμαντήρα μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας τα 

πλήκτρα πάνω ή κάτω. Μπορούν να ρυθμιστούν τιμές από 4 ° C έως 99 ° C. Η 
τιμή που έχετε ρυθμίσει, αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να 

καταχωρηθεί η τιμή, πατήστε το κόκκινο κουμπί ξανά. Στη συνέχεια, εισάγετε τη 
ρύθμιση του χρόνου διατήρησης της θερμοκρασίας. Εάν πατήσετε ξανά το 

κόκκινο πλήκτρο, θα τερματίσετε τις ρυθμίσεις και θα εμφανιστεί η ένδειξη ---.

Ρύθμιση Χρόνου Διατήρησης

Όταν το κόκκινο πλήκτρο Setting - Ρύθμιση έχει πατηθεί δύο φορές, έχετε 

εισέλθει στο μενού ρύθμισης του χρόνου αναμονής. Ο χρόνος αναμονής 
αναγράφεται σε λεπτά. Εδώ θα ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής πατώντας τα 

Η παράμετρος της θερμοκρασίας αντιπροσωπεύει την θερμοκρασία του νερού 
θέρμανης που βρίσκεται στα διπλά τοιχώματα του παστεριωτή.

Η θερμοκρασία του γάλακτος είναι χαμηλότερη και πρέπει να μετρηθεί ξεχωριστά!
Η θερμοκρασία του γάλακτος εξαρτάται από την ποσότητα του γάλακτος που θα 

παστεριώσετε, την θερμοκρασία του θερμενόμενου νερού και από την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 



κουμπιά πάνω - κάτω, μπορούν να οριστούν τιμές από 0 - 900 λεπτά. Η 
ρυθμισμένη τιμή του χρόνου αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να 

καταχωρηθεί η τιμή πατήστε μια φορά το κόκκινο πλήκτρο. Αφού καταχωρήσατε 
την τιμή διατήρησης του χρόνου βγαίνεται από τις ρυθμίσεις, στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη ---.

7.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πριν την διαδικασία θέρμανσης θα πρέπει να έχει συνδέσει σωστά τον 

παστεριωτή. (βλ. ενότητα 1, 3, και 6).

• Τοποθετήστε την μηχανή σε μια συμπαγή, σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια. 

• Συνιστάται η πηγή νερού ψύξης ή η δεξαμενή νερού καθώς και ο νεροχύτης ή 
το σιφόνι αποστράγγισης να μην απέχουν περισσότερο από 2 μέτρα από τον 

παστεριωτή.

• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στην παροχή νερού και 

γεμίστε τα διπλά τοιχώματα του παστεριωτή με νερό.

Η παράμετρος του χρόνου αντιπροσωπεύει τον χρόνο διατήρησης της 
θερμοκρασίας.

Όταν το νερό στα διπλά τοιχώματα του παστεριωτή φτάσει την θερμοκρασία που 
έχετε ορίσει, τότε η μονάδα ελέγχου σφυρίζει και μπαίνει στην διαδικασία 

διατήρησης της θερμοκρασίας. Στην διαδικασία διατήρησης της θερμοκρασίας, το 



• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου νερού στον παστεριωτή και στον 
νεροχύτη ή στο σιφόνι.

• Τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στον παστεριωτή.

• Συνδέστε το κουτί της ηλεκτρικής μονάδας με την παροχή ρεύματος.

• Ενεργοποιήστε τον Παστεριωτή πατώντας τον κύριο διακόπτη ON (που 
βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος από το κουτί της ηλεκτρικής μονάδας).

• Η θέρμανση μπορεί να ξεκινήσει όταν έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις 
(βλ. ενότητα 6).

• Πατήστε το μπλε κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης. Το κόκκινο 
λαμπάκι ανάβει. Η οθόνη εμφανίζει την παρούσα θερμοκρασία. Αρχίζει να 

θερμαίνει μέχρι να φτάσει στην θερμοκρασία που έχετε ορίσει.

• Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η θέρμανση μπαίνει στην 

αναμονή, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την μονάδα ελέγχου και η κίτρινη 
λυχνία ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος ρύθμισης και αρχίζει η 

αντίστροφη μέτρηση. Όταν φτάνει στο 0 ακούγεται 10 φορές το ηχητικό σήμα. 
Ο παστεριωτής σβήνει αυτόματα και θα τεθεί σε αναμονή.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ

Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα της παροχής νερού ή της δεξαμενή ψύξης, στην οποία 

συνδέσατε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. Το δροσερό νερό θα εισέλθει αργά 
στον παστεριωτή και μέσω του σωλήνα εξόδου στην αποστράγγιση ή πίσω στη 

δεξαμενή ψύξης (ανάλογα με τη σύνδεσή σας). Η ταχύτητα ψύξης εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία και τη ροή του νερού ψύξης. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία, κλείστε τη βαλβίδα νερού και σβήστε τη συσκευή.

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος Er2 ή Er3 και ο παστεριωτής 
δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε τον παστεριωτή από το ηλεκτρικό δίκτυο και 

καλέστε το εξουσιοδοτημένο service - μην το επισκευάζετε μόνοι σας!



Σε περίπτωση που στα διπλά τοιχώματα δεν έχει αρκετό νερό ή η θερμοκρασία 
του νερού αυξηθεί πάνω από 100 ° C, ο διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιεί 

όλες τις λειτουργίες της συσκευής (προστασία υπερθέρμανσης). Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να ξαναδιαβάσετε το εγχειρίδιο και να χρησιμοποιήσετε 

σωστά το προϊόν. Το λάθος πρέπει να αφαιρεθεί - συνήθως αυτό συμβαίνει όταν 
δεν υπάρχει αρκετό νερό στον παστεριωτή. Όταν συμβεί αυτό, ο θερμοστάτης 

πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πριν από περαιτέρω χρήση. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν 

απενεργοποιήσετε τον θερμοστάτη.

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

• Πριν καθαρίσετε τον παστεριωτή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος 
και ότι τον έχετε αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος.

• Πριν καραθίσετε τον παστεριωτή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.

• Το δοχείο γάλακτος και το καπάκι πρέπει να καθαριστούν με ζεστό νερό και 

απορρυπαντικό που διαλύει τα λίπη. Στην συνέχεια αυτά τα μέρη πρέπει να τα 
ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

• Ο παστεριωτής θα πρέπει να καθαρίζετε μόνο με υγρό πανί και στην συνέχεια 
στεγνώστε με στεγνό πανί.

• Μην χρησιμοποιείται λειαντικά υλικά για να αποφύγετε τις γρατζουνιές.

• Μετά από κάθε χρήση πάντα πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος. Μην 

χρησιμοποιείται σκληρά απορρυπαντικά.

• Αν τα υπολείμματα από το γάλα ή την κρέμα στεγνώσουν μην τα αφαιρέσετε 

με αιχμηρά αντικείμενα ή σκληρό σφουγγάρι.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά 
μέρη.

Προχοσή!
Πριν από το καθάρισμα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από τον 

ηλεκτρισμό.



11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά ανταλλακτικών είναι δυνατή μόνο εάν η 
περιγραφή τους είναι αρκετά σαφής. Κατά τη στιγμή της παραγγελίας 

παρακαλούμε να δηλώσετε με σαφήνεια:
• τον Τύπο του Παστεριωτή.

• τον Σειριακό Αριθμό που βρίσκεται στην ετικέτα στην πίσω πλευρά της 
συσκευής.

• το Όνομα και τον Αριθμό του Ανταλλακτικού.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ

➡ Σε περίπτωση προβλημάτων, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή καλέστε το 
εξουσιοδοτημένο service.

➡ Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα υλικού και 

κατασκευής για περίοδο 12 μηνών από ελαττωματικά εξαρτήματα και 
συναρμολόγηση. Η υποχρέωσή 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.

➡ Δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση ελαττώματα ή βλάβες της 
συσκευής, οι οποίες προκύπτουν από ακατάλληλη συναρμολόγηση, χρήση, 

σύνδεση ή συντήρηση.

➡ Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης:

• Βλάβη συσκευής λόγω εισροής νερού ή γάλακτος.

• Καλώδιο δικτύου.

• Επισκευές που πραγματοποιούνται από εσάς ή από άλλους μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.



• Έξοδα μεταφοράς.

➡ Άλλα δικαιώματα, τα οποία δεν αναφέρονται στις ανώτερες υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή, ιδίως ευθύνη για σωματικές βλάβες.

➡ Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν μόνο όταν πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις στα εγχειρίδια αυτού του χρήστη.

Αγαπητέ Πελάτη!
Είμαστε σίγουροι ότι θα θεωρήσετε τον μεσαίο Παστεριωτή FJ 30 μια χρήσιμη 

συσκευή και πιστεύουμε ότι θα σας εξυπηρετήσει για πολύ καιρό χωρίς 
προβλήματα. Ελπίζουμε ότι θα συστήσετε τον μεσαίο Παστεριωτή FJ 30 και στους 

φίλους σας!

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας!




