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NÁVOD K POUŽITÍ 

 
ECO MINI PASTERIZÁTOR  FJ 15 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

1) Před prvním použití tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod. 
 

2) Nikdy pasterizátor nezapínejte dříve, než ho naplníte vodou, jinak dojde k poškození topných 
těles a hrozí nebezpečí poranění. 
 

3) Před čistěním se přesvědčte, zda je pasterizátor vypnutý a je odpojen od elektrické sítě. 
 

4)  Opravy a jiné zásahy do přístroje, které přesahují rámec běžného servisu, smí provádět pouze 
pracovník autorizovaného servisního pracoviště.  
 

5) Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou. 

 

6) Pokud dojde během provozu k poruše, odpojte přístroj od elektrické sítě a obraťte se na 

autorizovaný zákaznický servis. 

 

7)  Pokud přístroj nefunguje správně, ačkoliv jste dodrželi všechny pokyny, smíte provést pouze 

kroky a postupy, které jsou popsány v návodu na použití. Výrobce nepřebírá záruku za škody na 

zdraví osob nebo na přístroji, způsobené chybnými postupy nebo špatným ovládáním.  

 

8) POZOR:  Při normálním provozu se mohou kryt i díly přístroje silně zahřát, voda v nádobě může 

dosáhnout teploty až 99°C. Při neodborné manipulaci hrozí nebezpečí popálení 

 
Technické parametry : 
 

 FJ  15  FJ 15 / 115 
Maximální kapacita 14 l 14 l 
Vytápění/Ohřev elektrické elektrické 
Pracovní napětí 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 
Topný výkon 2,8 kW 13A 1,5 kW 
Maximální teplota až 90°C 74 °C 
Rozměry (Dia x výška) cm 32 x 52 32 x 52 
Netto váha  6 kg 6 kg 

 
 
Vážený zákazníku, 
Jsme velmi rádi, že jste se rozhodl pro náš Mini Pasterizátor FJ 15. Zaručujeme Vám, že pokud budete 
pasterizátor Mini správně používat, pravidelně čistit a dodržovat pokyny tohoto návodu na použití, 
přesvědčíte se, že Vám bude mnoho let užitečně sloužit. 
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POZOR! 
NIKDY NEZAPÍNEJTE PASTERIZÁTOR DŘÍVE, NEŽ HO NAPLNÍTE VODOU, JINAK 
DOJDE K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ NEBO 
POŠKOZENÍ. 
 
Ovládání: 

1. Vyndejte MINI PASTERIZÁTOR FJ 15 opatrně z krabice a postavte ho na rovný a stabilní 
podklad v suché místnosti. Odstraňte z přístroje veškeré zbytky obalů a ekologicky je zlikvidujte. 

2. V balení se nachází také napouštěcí a vypouštěcí hadice, které jsou součástí dodávky  
(montáž viz obr. 1+2). 

3. Nádobu na mléko vložte do pasterizátoru a naplňte ji až po značku „MAX“(obr. 3). V případě, že 
je mléka méně než po značku „MAX“, měli byste upevnit víko pomocí obou fixačních háků na 
kontejner (obr. 4). 

4.  Napouštějte do pasterizátoru vodu tak dlouho, dokud nezačne přebytečná voda vytékat 
z vypouštěcí hadice. 

5. Konektor zasuňte do zásuvky. Zapne se displej a zobrazí se “---“.  
Stiskněte tlačítko “Heating“, rozsvítí se červená kontrolka. Displej zobrazí aktuální teplotu a začne se 
zahřívat na nastavenou hodnotu. Potom automaticky přepne na “keep warm“- udržování teploty, svítí 
žlutá kontrolka. Displej zobrazuje nastavenou teplotu, která začne počítat směrem dolů (count down). 
Když dojde až na “0“, zazní 10x  zvukový signál. Pasterizátor se vypne a přejde do funkce  
“standby“ – pohotovostní funkce.  

6.  Nastavení teploty: Stiskněte tlačítko “SET“ a displej zobrazí aktuální teplotu. Stiskněte “ ↑↓ “  
zvolte teplotu v rozmezí 20°C až 99°C. Potom ještě stiskněte “SET“, abyste nastavenou teplotu 
zafixovali.  

7. Nastavení času: Po nastavení teploty znovu stiskněte “SET“ a na displeji se zobrazí čas.  
Stiskněte “ ↑↓ “ a zvolte čas v rozmezí 0-900 minut. Znovu stiskněte “SET“- tím jste nastavili 
požadovaný čas. Jakmile je/se dosáhne času „0“, zůstane pasterizátor ve funkci udržování teploty.  
Pasterizátor pak vypnete tlačítkem “Heating“. 

 
Možné chyby: 
Na displeji se zobrazí ER2 nebo ER a přístroj FJ15 nepracuje – vyndejte konektor ze sítě a zavolejte 
pracovníka autorizovaného servisu. PROSÍME, NEPROVÁDĚJTE OPRAVU SAMI! 
 
Pojistka proti přehřátí: 
V případě, že v sekundárním kotli není dost vody, nebo pokud dosáhne teplota sekundární vody více  
než 100°C, přeruší bezpečnostní spínač všechny funkce přístroje FJ15. V tomto případě musíte 
zkontrolovat, které kroky z návodu k použití nebyly řádně provedeny. Chybu je třeba vyřešit – obvykle 
není v kotli dostatek vody. Jak již bylo výše uvedeno, sekundární voda musí vždy sahat po značku 
“MAX“ ( obr. 6). 
 
 

Před začátkem tepelného ošetření mlékaje nutno naplnit kotel nejméně množstvím mléka, které 
je stanovené jako minimální množství 30 % objemu kotle. Doporučené optimální množství 
mléka je stanoveno na alespoň 50% objemu kotle a více. Tím je zaručen korektní oprůběh 
tepelného ošetření. Před započetím výhřevného nebo chladícího procesu zkontrolujte, zda je 
teplotní čidlo na správném místě. 

 
 
Restart/Nové zapnutí: 

1. Vyčkejte, až se pasterizátor zchladí. 
2. Sundejte mléčný kontejner. 
3. Podržte pasterizátor mírně našikmo. 
4. Na dně uvidíte čep z oceli (obr. 7), stiskněte ho. 
5. Začněte znovu postupovat podle návodu k použití.  
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ČIŠTĚNÍ 
NEŽ ZAHÁJÍTE ČIŠTĚNÍ, ZAJISTĚTE, ABY BYL PASTERIZÁTOR VYPNUTÝ  
A KONEKTOR BYL VYNDANÝ ZE ZÁSUVKY, A TAKÉ ABY BYL PŘÍSTROJ  
I JEHO OBSAH ZCHLAZENÝ!  
Před čištěním pečlivě odstraňte z přístroje vodu i mléko. Zbytky mléka i nečistoty se odstraňují měkkým 
kartáčem nebo měkkým hadříkem. Nádobu na mléko i s víkem je vhodné vymýt horkou vodou 
s přídavkem čisticího prostředku rozpouštějícího tuky. Potom díly vypláchněte čistou vodou. 
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředek, který zanechává škrábance! 
Samotný pasterizátor se smí čistit pouze vlhkým hadříkem a následně vysušit suchou utěrkou. 
Je nutno zajistit, aby se elektrické části nedostaly do kontaktu s vodou. 
 
POZOR! 
NIKDY NEZAPÍNEJTE PASTERIZÁTOR DŘÍVE, NEŽ HO NAPLNÍTE VODOU, JINAK 
DOJDE K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ NEBO 
POŠKOZENÍ. 
PASTERIZÁTOR SE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PONOŘIT DO VODY! 
 
NÁHRADNÍ DÍLY 
Rychlá a správná dodávka náhradních dílů je možná pouze tehdy, když nám sdělíte tyto údaje: 

a) typ přístroje 
b) číslo přístroje, které je uvedeno na typovém štítku 

 
ZÁRUKA 
1) V případě problémů s přístrojem se obraťte na prodejce nebo na náš servis.  
2) Nárok na záruku vzniká pouze v případě závad, které jednoznačně souvisejí s výrobní nebo 

materiálovou vadou. 
3) Záruční doba činí 12 měsíců. Náš závazek v souvislosti s garancí se omezuje pouze na opravu nebo 

výměnu přístroje nebo jeho části (na základě našeho posouzení) v období 12 měsíců po koupi. 
4)  Závady nebo poruchy přístroje, vzniklé neodbornou montáží, ovládáním, připojením nebo 

ovládáním přístroje, jsou ze záruky vyloučeny. 
5) Uvedené údaje platí pouze tehdy, když jsou splněny všechny výše uvedené podmínky návodu na 

použití.  
6) Nároky všeho druhu , přesahující uvedené povinnosti, zejména však nároky na náhradu škody, jsou 

vyloučeny. 
 
Vážený zákazníku, 
jsme přesvědčeni, že budete s naším pasterizátorem Eco Mini FJ 15 spokojen a že Vám tento přístroj 
bude ještě dlouho pomáhat při práci. Doufáme, že budete náš pasterizátor FJ15  doporučovat i Vašim 
známým! 
 
Děkujeme Vám za důvěru 
 
 
Požadovaná teplota 

mléka (°C) 
Nastavte teplotu 

(°C) 
Doba sestavení 

(min) 
Doba ohřevu (min) 

62 68 10 31 
76 82 10 38 
90 99 17 57 
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLU   FJ 15 

 
 
Pol. Obj. č. Name Název kg 

1 25295 Milk pot 14 L Nádoba na mléko 14 l 1,200 
2 25296 Cover of milk pot Víko nádoby 0,260 
3 411011 Inlet hose kpl.       Hadice na napouštění vody 0,130 
4 410.057 Fixing holder 1 pair      Fixovací háky 1 pár 0,005 
5 410.073 Outlet hose       Hadice na vypouštění vody 0,200 
6 411036 Thermometer Teploměr 0,060 
7 411035 Holder for thermometer Držák teploměru 0,005 
8 25292 Temperature sensor PT Teplotní čidlo PT 0,005 
9 25294 Electric board  230 V Regulátor  230 V 0,150 
9 25293 Electric board  115 V Regulátor  115 V 0,150 
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