
NÁVOD NA OBSLUHU

JOGURTOVAČE  J3



Návod na obsluhu jogurtovače

Úvodní informace
Jsme potěšeni, že jste si zakoupili jogurtovač. Doufáme, že Váš nový 
jogurtovač uspokojí všechna Vaše přání a požadavky.
Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli všechny informace uvedené 
v této příručce, pomohou Vám plně využít všech schopností jogurtovače. 
Příručka poskytuje uživatelům všechny potřebné informace. Obsahuje 
pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu.

Obrázek: Pootevřený jogurtovač
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Návod na obsluhu jogurtovače

Popis a použití:

Jogurtovač vychází konstrukčně z řady UNIPAR a je zařízením s 
elektrickým topením a chladící jednotkou, řízené nastavitelným časem a 
teplotou v pracovní komoře. 
Je určeno k fermentaci mléčných kultur ve sklenicích.
Je sestaveno ze dvou hlavních částí, fermentační/chladící komory
a vozíku s výsuvnými platy.
Zařízení je vhodné pro výrobu farmářských jogurtů .

Instalace:

Instalaci zařízení si zajišťuje odběratel, nejlépe prostřednictvím smluvních 
servisních partnerů. 
Připojení flexo kabelem 3x1,5 / 230V / TN-S o délce 5m. Přívod musí být 
jištěn pojistkou 16 A. 

Obrázek: Vozík pro jogurtovač
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Návod na obsluhu jogurtovače

Pracovní cyklus - spuštění, ovládání, zastavení:

Sklenice s mléčnou kulturou se narovnají na plata, vozík se zasune do 
komory a zajistí rukojetí s háky. Sklenice se rovnají tak aby mezery mezi 
nimi umožňovaly dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Hlavním vypínačem připojíme zařízení na el. síť, což nám prosvětlením 
signalizuje kontrolka ZAPNUTO a měřidla teploty a času.  

Nastavování teploty a času:
 krátké stisknutí a uvolnění tlačítka „P“ na čelním panelu
 pomocí šipek se nastaví požadovaná teplota
 potvrdit krátkým stisknutím „P“

Poté tlačítkem „START“ spustíme cyklus. Kontrolka topení svítí.
Po dosažení požadované teploty začne odpočítávat čas topení.
Po ukončení času topení kontrolka topení zhasne a rozsvítí se kontrolka
chlazení. Chlazení je standardně nastaveno na 79 hodin. Chlazení a 
celý cyklus zastavíme tlačítkem „STOP“

Ukončení práce:

Vypneme zařízení tlačítkem STOP a vypneme hlavní vypínač (poloha O). 
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Návod na obsluhu jogurtovače

Čištění:

Pravidelnou očistu po každém použití vyžadují úložná plata.
Vnitřek varné komory se čistí podle potřeby, nejméně však 1x týdně.

Upozornění:
Před čištěním a údržbou varné komory je nutno odpojit ji hlavním 
vypínačem od sítě. Zařízení se nesmí čistit tekoucí vodou.

Údržba:

Opravy el. instalace smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Instalace 
musí být po jakékoli opravě uvedena do původního stavu a musí odpovídat 
obvodovému schématu, nalepenému na vnitřní straně levého bočního krytu.
Chladící jednotka má ve spodní části otvor pro odvod kondenzátu, který je 
potřeba odvádět hadicí do vhodné nádoby, nebo přímo do kanalizace.
Vzduchový filtr chladící jednotky udržujte v čistotě.

Obsah dodávky:

 Vlastní komora s elektrickým topením a chladicí jednotkou … 1 ks
 Zavážecí vozík … 1 ks
 Plato s okrajem … 6 ks
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Návod na obsluhu jogurtovače

Záruka:

Výrobce poskytuje záruku po dobu 6ti měsíců ode dne uvedení do provozu, 
nejdéle však do 12ti měsíců ode dne splnění dodávky odběrateli. Výrobce 
odmítne uznat záruku při zjištění neodborného zacházení, špatné údržby, 
neodborné opravy atd. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě.

Opravy:

Záruční i mimo záruční opravy zajišťuje prodejce, nebo smluvní partneři 
výrobce, o nichž obdržíte informace na tel. čísle 499 628 600.

Reklamace:

Reklamace se uplatňují u prodejce, případně u výrobce - Stránský a Petržík, 
Pneumatické válce spol. s r.o., 544 72 Bílá Třemešná 388, tel. 499 628 600, 
fax: 499 628 601.

Strana 5



Návod na obsluhu jogurtovače

Technické údaje:

Parametr Jednotka Hodnota

Celkové rozměry: šířka x hloubka (vč. 
zasunutého vozíku) x výška

mm 1100 x 1220 x 1500

Rozměry vozíku: šířka x hloubka x výška mm 785 x 850 x 1500

Rozměry úložného plata mm 650 x 530 x 20

Celková úložná plocha m2 6 x 0,34 ≈ 2

Pracovní teplota °C 10 - 60

Jmenovité napětí 1F~ V / Hz 230 / 50

Jmenovitý příkon maximální kW 3

Doba pracovního cyklu minut 1 - 5940

Celková hmotnost kg

Strana 6



Návod na obsluhu jogurtovače

Schema zapojení:
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ZÁRUČNÍ LIST

NA VÝROBEK: JOGURTOVAČ J3
TYP: 4100 1675 8463 0001
VÝROBNÍ ČÍSLO:         

Zařízení bylo schváleno do výroby podle základních technických podmínek 
a vyhovuje všem příslušným předpisům.

Kontrola OTK provedena dne:
Kontroloval: 
Vyskladněno:

Výrobce poskytuje záruku 6 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle 
však 12 měsíců od data vyskladnění.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené připojením na el. síť 
neodpovídající platným ČSN, neodbornou obsluhou, špatnou údržbou, nebo
cizím neodborným zásahem a na běžné opotřebení. K provedení záruční 
opravy je třeba předložit záruční list a ve sporných případech doklad o 
převzetí zboží. Nebude-li záruční list nebo tento doklad předložen, bude 
výrobek opraven na náklady kupujícího proti řádné fakturaci.
Vady zboží, na něž se vztahuje záruka na jakost je kupující povinen oznámit
prodávajícímu během záruční doby.

Záruční a pozáruční opravy:
Výrobce: Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

  544 72 Bílá Třemešná 388
  tel.: 499 628 600, fax: 499 628 601

Smluvní partneři: viz seznam smluvních partnerů

Výrobce též poskytuje informační servis (technické informace, návody 
k obsluze, technické podmínky, přehled smluvních partnerů, aktualizace 
výše uvedených údajů, atd.).
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