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 Charakteristika jogurtovacích automatů 

 Výrobník jogurtů  Yogurt  Maker  GL 118 litrů,    GL 298 litrů  a    GL 660 litrů   

 Výrobník zajišťuje sterilizaci a fermentaci po určenou dobu a následný 
automatický přechod do trvalého režimu chlazení  

 Stroj zajišťuje svoji vlastní sterilizaci ultrafialovým osvícením vnitřního 
prostoru. 

 Nastavitelná doba sterilizace 20 - 60 minut.  
 Ultrafialové paprsky zabíjejí škodlivé bakterie ve vnitřním prostoru boxu a 

zvyšují úspěšnost a korektnost fermentace. 
 Pozor ! Nedívat se do LED zdroje ultrafialového záření, hrozí trvalé 

poškození zraku.  
 Pozor ! Při sterilizaci neotvírat dveře a nevkládat ruce do vnitřního prostoru, 

hrozí  poškození pokožky jako po dlouhém pobytu pod horským sluncem !!!   
 Pozor !!!  Po dobu sterilizace nesmějí být nikdy v místnosti s  jogurtovacím 

automatem v žádném případě děti !!! 
 Ventilátory pro cirkulaci ohřívaného nebo chlazeného vzduchu v boxu. 
 Průhledné dveře z bezpečnostního izolačního dvojskla, které částečně 

pohlcuje ultrafialové záření. 
 Po uplynutí doby sterilizace (čas se odečítá na displeji) stroj automaticky 

přejde k fermentaci, začne vyhřívat vnitřní prostor 
 V tomto okamžiku je možné otevřít dveře a umístit na police skleničky se 

zpasterizovaným a naočkovaným mlékem kefírovou, nebo jogurtovou 
kulturou 

 Topný výkon při fermentaci 400W,   530W,   860W 

 Rozsah nastavení fermentační teploty  20°C - 60°C umožňuje nejrůznější 
využití 

 Nastavitelná doba fermentace 2 - 12 hod 

 Po uplynutí nastavené doby fermentace přechází stroj automaticky do 
chladicího režimu v němž setrvá, dokud se přístroj nevypne odpojením od 
el. sítě 

 Lze využívat i jenom jako chladničku 

 Chladicí výkon:  118L - 130W,   298L - 170W,    660L -  260W 

 Rozsah nastavení chlazení v rozsahu 2 - 12°C 

 Všechny nastavené funkce si stroj pamatuje i po odpojení přívodu elektrické 
energie 

 Stroj se vyznačuje spolehlivostí a jednoduchým ovládáním 

 Bohužel na ovládacím panelu není hlavní vypínač, vypnutí chlazení před 
započetím dalšího výrobního procesu je nutné provést krátkým vytažením 
zástrčky ze zásuvky 230V 

 Barva skříně bílá 

 5 - 8 drátěných, komaxitovaných, výškově nastavitelných polic. 
 Rozměry polic: 118L – 37 x 37 cm, 298L - 49 x 37 cm,  660L 105 x 43cm 

 Rozměry jogurtovače: GL 118 litrů:     480 x 500 x 1160mm.  
 Rozměry jogurtovače: GL 298 litrů:     480 x 500 x 1160mm.  
 Rozměry jogurtovače: GL 660 litrů:   1200 x 540 x 1920mm 



Pokyny k obsluze 

Vyvarujte se kontaktu s elektrickými částmi stroje a to i v případě, že je 
přístroj vypnutý, avšak stále připojený do sítě. 

Nedopusťte kontakt el. zařízení s vodou. S přívodním kabelem zacházejte 
opatrně, během práce dávejte pozor, aby nedošlo k jeho poškození. Nikdy 
neposouvejte stroj uchopený za pohyblivý přívod. Nikdy nevytahujte vidlici 
ze zásuvky tahem za vodič. 

Chladivo   R 134a  

napětí 230V/ 50 Hz. 

Elektrické zařízení 
 Jogurtovací automat není zdrojem nadměrného vysokofrekvenčího 

elektromagnetického rušení. Pro přístroj nejsou stanovena žádná omezení 
pro práci z hlediska vnějších elektromagnetických vlivů. Předpokládá se, že 
přístroj bude pracovat v elektromagnetickém prostředí, které odpovídá 
obecně platným požadavkům definovaným ČSN EN 50081-1.  

 Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy II podle ČSN 33 0600 l.3.3, 
tzn., že všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné 
neživé vodivé části jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací. 

 Zásuvka pro připojení přístroje na elektrickou sít musí být provedena podle 
požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané 
zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, 
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 332000-5-51 kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 
a předpisů souvisejících.  

 Zásuvka musí být jištěna jistíčem s jmenovitou hodnotou maximálně 10 A! 

 Pohyblivý přívod, kterým je přístroj opatřen, nesmí být mechanicky namáhán 

 Stroj je vyvinut, konstruován a vyroben v souladu se směrnicemi EU 

Na zařízení je vydáno prohlášení o shodě 

 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nařízení vlády č. 
17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení 
nízkého napětí) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/108/ES (nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility)  

 

Postup při uvedení jogurtovacího automatu do provozu   
 

Přístroj po vybalení pečlivě zkontrolujte, zda neutrpěl při transportu nějaké 
viditelné poškození a postavte jej na rovné, suché místo, na které nikdy nesvítí 
přímé slunce.  Nejdříve po 5 ti hodinách v klidu je možné přístroj uvést do 
chodu. Jogurtovač nelze umístit v hořlavém, výbušném nebo snadno 
korozivním prostředí. Neobsluhujte stroj mokrýma rukama!  



                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jogurtovací automat uvedeme do chodu zasunutím flexibilní zástrčky do zásuvky. 

Všechny kontrolky začnou blikat! 
 

2. 1x stisknout CIR svítí Power, bliká Stand-by – pohotovostní režim 
 

3. 1x stisknout CIR bliká kontrolka Sterilization – sterilizace, zde je možné                   
tlačítky  +  nebo  –  upravit čas svitu ultrafialového LED zdroje v rozmezí 20 - 60 minut, 
nastavený čas potvrdit tlačítkem CON. 

 

4. 1x stisknout CIR, rozbliká se kontrolka Fermentation – fermentace a na levém dispeji 
Time T bliká aktuálně nastavený čas.                                                       Doba 
fermentace (zahřívání) je možná změnit  tlačítky  +  nebo  –  po 30 minutách v rozmezí 
2 – 12 hodin.                                                   

      Nastavení doby fermentace je nutné potvrdit tlačítkem CON 
 

5. Nastavení teploty fermentace: Pokud stále bliká kontrolka fermentace, tak se 
současným stlačením tlačítek  +  a  –  po dobu cca 5 vteřin dostaneme do režimu 
nastavení teploty ve °C 

      Na pravém displeji Temperature°C – teplota, se zobrazí:  E143, přičemž 43 je  
      aktuálně, továrně nastavená teplota fermentace – kvašení. Tuto hodnotu – teplotu  
      ve °C můžeme upravit po 1°C v rozmezí 20 – 60 °C 
      Zvolenou teplotu například 38°C ve formátu E138 uložíme do paměti přístroje  
      stlačením tlačítka CON. 
 

6. Opětovným stlačením tlačítka CIR začne blikat kontrolka Referigerate – Chlazení.  
Současným stlačením tlačítek  +  a  –  po dobu cca 5 vteřin se dostaneme do režimu 
nastavení teploty chlazení ve °C. 

      Na pravém displeji se zobrazí E107 - aktuálně  nastavená teplota. 
      Tuto teplotu ve °C můžeme upravit po 1°C v rozmezí 2 – 15 °C 
      Zvolenou teplotu například 5°C ve formátu E105 uložíme do paměti přístroje stlačením 
      tlačítka CON. 

 

7. Stlačením tlačítka CON se spustí naprogramovaný proces. Začíná sterilizace.  
Mějte trpělivost. Nastartování ultrafialového LED zdroje trvá cca 1minutu. Nejprve 
slabě září pouze 2 od sebe vzdálené diody, až po uplynutí 50 – 60 vteřin se zdroj 
silného ultrafialového záření rozsvítí naplno. Po uplynutí nastavené doby osvitu 
program plynule přejde do režimu ohřevu – fermentace. Stejně tak po uplynutí 
nastavené doby fermentace přejde do režimu chlazení. 
 

8.  Nastavenou teplotu chlazení bude přístroj udržovat neomezeně dlouho, tedy až do  
     vypnutí – odpojení od elektrické sítě 230V. Po opětovném zapojení do zásuvky a  
     stlačení tlačítka CON se bude již naprogramovaný proces automaticky opakovat 

 
 


