
Εγχειρίδιο Χρήσης

Παστεριωτής Milky FJ 30 MIDI



Ο Παστεριωτής Milky FJ 30 είναι σχεδιασμένος ως ο καλύτερος, εμπορικός, 
οικολογικός, μεσαίου μεγέθους Παστεριωτής.

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: 2,5 kW  11 Α

Μέγιστη Χωρητικότητα: 30 Λίτρα

Μέγιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 29 Λίτρα

Ελάχιστη Χωρητικότητα Πλήρωσης: 5 Λίτρα

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Νερού: 4 - 100 °C

Μέγιστη Θερμοκραία Περιεχομένου: 90 °C

Διαστάσεις (ΜxΠxY): 48 x 44.5 x 55 εκ.

Καθαρό Βάρος: 12 Κιλά

Αγαπητέ πελάτη,
Είμαστε ευτυχείς που έχετε επιλέξει τον δικό μας Οικολογικό Μεσαίο 

Παστεριωτή FJ 30. Είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο μεσαίος 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 λάστιχο εισόδου στον σταθερό ανοξείδωτο σωλήνα που 

υπάρχει στο πλαϊνό μέρος της μηχανής παστερίωσης (Εικ. 1) και την άλλη 
άκρη του στην βρύση.

3. Τοποθετήστε την μια άκρη από το λάστιχο στην έξοδο νερού του Παστεριωτή 
(Εικ. 2) και την άλλη άκρη του στον νεροχύτη ή σε ένα σιφόνι.

4. Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στον Παστεριωτή. Στερεώστε το 
δοχείο γάλακτος με τα άγκιστρα στερέωσης (Εικ. 3).

5. Γεμίστε τον Παστεριωτή με νερό, χρησιμοποιώντας τον ήδη σταθερό σωλήνα 
εισόδου μέχρι να βγει το νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου.

6. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης 5 λίτρα) και 
καλύψτε το με το καπάκι.

7. Τοποθετήστε το πρόσθετο θερμόμετρο στην οπή από καουτσούκ που υπάρχει 
στο καπάκι (Εικ. 4). Το θερμόμετρο δείχνει την θερμοκρασία του 

περιεχομένου στο δοχείο γάλακτος.
8. Συνδέστε την παροχή ρεύματος. Η οθόνη ανάβει και εμφανίζει ---. Πατήστε 

το μπλε κουμπί Heating / Enter. Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει. Η οθόνη 
εμφανίζει την τελευταία ρύθμιση της θερμοκρασίας και ξεκινάει να 

θερμαίνει. Όταν φτάσει στην θερμοκρασία που ορίσατε, ξεκινάει αυτόματα 
να διατηρεί την θερμοκρασία για όσο χρόνο έχετε ρυθμίσει, το κίτρινο 

λαμπάκι ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που ρυθμίσατε και 
ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Όταν φτάσει στο 0 θα ακουστεί ένα ηχητικό 

σήμα 10 φορές. Ο παστεριωτής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε 
αναμονή.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας: Πατήστε το κόκκινο κουμπί Setting και στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία. Πατήστε το βελάκι προς τα πάνω ή το 

βελάκι προς τα κάτω ↑ ↓ και επιλέξτε την θερμοκρασία. Από 20 °C έως 99 °C. 
Πατήστε ξανά το πλήκτρο Setting. Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί.



Ρύθμιση Χρόνου: Αφού ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατήστε ξανά το κόκκινο 

κουμπί Setting και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος. Πατήστε το βελάκι προς 

τα πάνω ή το βελάκι προς τα κάτω ↑ ↓ και θα επιλέξτε τον χρόνο. Από 0 - 900 
λεπτά. Πατήστε ξανά το κουμπί Setting και ο χρόνος έχει ρυθμιστεί. Αν ο χρόνος 

είναι 0 (μηδέν), τότε ο παστεριωτής αφού θερμανθεί θα μπει σε κατάσταση 
διατήρησης θερμοκρασίας.

✓ 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.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Όταν τελειώσει η διαδικασία, αφαιρέστε το καπάκι, ανοίξτε αργά και τα δύο 
κλιπς και βγάλτε με κουτάλα ή μικρότερο κύπελλο το περιεχόμενο (γιαούρτι, 

πηγμένο γάλα ...). Όταν η ποσότητα μέσα στο δοχείο γάλακτος γίνει λιγότερη 
από 10 λίτρα, πάρτε τις δύο λαβές και τοποθετήστε τις λαβές στις οπές στο 

πάνω μέρος του δοχείου (Εικ. 5) και αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος από τον 
Παστεριωτή. Αφαιρέστε το υπόλοιπο υλικό και καθαρίστε το δοχείο γάλακτος.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1. 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!
2. Εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην οθόνη, τότε ο αισθητήρας 

θερμοκρασίας ασφαλείας αποσυνδέθηκε (ολόκληρη η συσκευή). Όταν η 
θερμοκρασία πέφτει, η οθόνη δείχνει ---. Γεμίστε τον Παστεριωτή με νερό 



χρησιμοποιώντας τον ήδη σταθερό εύκαμπτο σωλήνα εισόδου μέχρι να βγει 
το νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου.

3. Εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην οθόνη, η θερμοκρασία έχει πέσει και η 
οθόνη είναι ακόμα μαύρη, τότε το θερμοστοιχείο ασφαλείας αποσυνδέθηκε 

(ολόκληρη η συσκευή). Αποσυνδέστε τον παστεριωτή από το ρεύμα και 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο service - Μην τον επισκευάσετε μόνοι σας!

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. Γεμίστε τον Παστεριωτή με νερό χρησιμοποιώντας τον 
ήδη σταθερό σωλήνα εισόδου μέχρι να βγει το νερό από τον εύκαμπτο σωλήνα 

εξόδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Πριν καθαρίσετε τον Παστεριωτή, βεβαιωθείτε ότι ο Παστεριωτής έχει 
απενεργοποιηθεί, έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και ότι έχει 

κρυώσει (η συσκευή και το περιεχόμενο).
Αφαιρέστε νερά που μπορεί να έχουν παραμείνει στην συσκευή, περιμένετε να 

κρυώσει η συσκευή πριν την καθαρίσετε.
Το δοχείο γάλακτος και το καπάκι θα πρέπει να καθαριστεί με ζεστό νερό 

προσθέτοντας απορρυπαντικό που διαλύει τα λίπη. Στην συνέχεια ξεπλύνετε 
τόσο το δοχείο γάλακτος όσο και το καπάκι με καθαρό νερό.

Ο Παστεριωτής πρέπει να τον καθαρίζετε μόνο με υγρό πανί και στην συνέχεια 
να τον στεγνώνετε μόνο με στεγνό πανί.

Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά.



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.

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!



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗ FJ 30

Αρ. Κωδικός Όνομα Ανταλλακτικού Κιλά

1 420035 Δοχείο Γάλακτος 3.400

2 420041 Καπάκι για Δοχείο Γάλακτος 0.850

3 420039 Λαβές για Δοχείο Γάλακτος 0.020

4 420017 Λάστιχο Εισόδου 0.100

5 420025 Στήριγμα για Λάστιχο Εισόδου 0.001

6 410073 Λάστιχο Εξόδου 0.200

7 411036 Θερμόμετρο 0.060

8 411035 Στήριγμα για Θερμόμετρο 0.005

9 25292 Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT 0.005

10 252941 Ηλεκτρονικός Πίνακας 230 V 0.150

10 252931 Ηλεκτρονικός Πίνακας 115 V 0.15


