
Jogurtownica z zegarem 20 W Rosenstein & Söhne (NX9454)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• jogurtownica

• 7 szklanych słoików

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Zasilanie 220 – 240 V AC / 50 Hz

Moc 20 W

Pojemność szklanych pojemników ok. 190 ml

Timer 1-14 godzin

Wymiary 24 x 11,5 x 24,8 cm

Waga 1800 g

Szczegóły produktu

1. Jogurtownica

2. Pokrywa

3. Pokrywka słoika

4. Słoik

5. Przycisk ON / OFF

6. Wyświetlacz

7. Przycisk TIME

Przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie elementy z opakowania.

2. Usuń wszystkie naklejki (oprócz etykiety znamionowej).

3. Wyczyść słoiki, pokrywę i pokrywki ciepłą wodą z detergentem.

WSKAZÓWKA!

Szklane słoiki można myć w zmywarce.

4. Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą lekko wilgotnej ściereczki.

1



5. Dokładnie osusz wszystkie części.

Użytkowanie

UWAGA!

Urządzenia nie wolno przenosić podczas pracy!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej powierzchni, która utrzyma jego ciężar.

2. Podłącz  kabel  do  odpowiedniego  gniazdka.  Wyświetlacz  zaświeci  się  na  krótko  (888)

i zgaśnie.

3. Napełnij szklane słoiki żądaną mieszanką (patrz „Przepisy”). Zakręć nakrętki.

4. Zdejmij osłonę i umieść szklane słoiki w urządzenia.

5. Załóż ponownie osłonę na urządzenie.

6. Naciśnij przycisk ON / OFF. Wyświetla miga przez 10 godzin.

7. Za pomocą  przycisku TIME ustaw wybrany czas  przygotowania  (1-14 godzin)  zgodnie

z  przepisem.  Każde  naciśnięcie  przycisku  powoduje  wydłużenie  czasu  dojrzewania

o  1  godzinę  (10-11-12-13-14-01-…).  Po  ostatnim  wpisie  wyświetlacz  miga  pięć  razy,

a następnie rozpoczyna się proces dojrzewania.

WSKAZÓWKA!

Urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie, przytrzymując (ok. 3 sekundy)

przycisk ON / OFF.

8. Po upływie ustawionego czasu dojrzewania na wyświetlaczu pojawi się 000, a urządzenie

wyłączy się automatycznie.

9. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.

10. Zdejmij pokrywę i wyjmij szklane słoiki.

11. Schładzaj szklanki przez co najmniej 3 godziny.

Czas dojrzewania

Czas dojrzewania zależy od rodzaju użytego mleka i od twojego własnego gustu.

• Mleko pełne: ok. 6 godzin

• Mleko półtłuste: ok. 8 godzin
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Przepisy

WSKAZÓWKA!

Użyj mleka UHT lub podgrzej mleko przez 5 minut w 95°C, aby zabić zarazki.

Jogurt naturalny z kulturami bakterii

1. Potrzebujesz miarki (co najmniej 2 l) i jednej trzepaczki. Dokładnie wyczyść naczynia.

2. Dodaj 1330 ml mleka i 2g jogurtu z kulturami bakterii.

WSKAZÓWKA!

Wcześniej  podgrzej  jogurt  do  ok.  40°C  przed  wmieszaniem  ich  do  mleka.

W przeciwnym razie mleko nie zostanie zagęszczone.

3. Dobrze wymieszaj składniki.

4. Wlej mieszankę do słoików.

Jogurt zwykły z zakupionym jogurtem naturalnym

1. Potrzebujesz miarki (co najmniej 2 l) i jednej trzepaczki. Dokładnie wyczyść naczynia.

2. Daj 1200 ml mleka i 150 ml jogurtu naturalnego.

3. Dobrze wymieszaj składniki.

4. Następnie wlej mieszaninę do słoików.

Jogurt smakowy

W zależności od gustu dodaj więcej składników do swojego jogurtu, np. cukier, miód, owoce itp.

Czyszczenie i pielęgnacja

Po  każdym  użyciu  jogurtownicy  należy  ją  wyczyścić.  Wyłącz  urządzenie  i  odłącz  z  prądu.

Poczekaj, aż urządzenie wystygnie.

• Wyczyść  szklane  słoiki,  pokrywki  i  pokrywę  ciepłą  wodą  z  płynem do  mycia  naczyń.

Szklane słoiki możesz również umyć w zmywarce.

• Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie

awarii można było szybko je odłączyć.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Przed każdym uruchomieniem należy  sprawdzić  urządzenie  pod kątem uszkodzeń.  Jeśli

urządzenie, kabel lub wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy

używać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.

• Urządzenia należy używać tylko w suchych pomieszczeniach. Nigdy nie należy używać go

w wilgotnych pomieszczenia lub w deszczu.

• Należy upewnić się, że urządzenie stoi bezpieczne.

• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, płaskiej,  twardej i odpornej na wysoką

temperaturę powierzchni o wolnej przestrzeni (co najmniej 15 cm) z każdej strony i do góry.

• Produkt  nie  jest  przeznaczony  do  użytku  w  mikrofalówce  ani  nie  można  myć  go

w zmywarce.

• Należy zachować wystarczającą odległość od innych źródeł ciepła, takich jak gorące płyty

lub  piekarniki,  aby  uniknąć  uszkodzenia  urządzenia.  Nigdy  nie  należy  uruchamiać

urządzenia na płycie grzewczej lub w pobliżu źródła gazu.

• Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody (np. wanna, umywalka, prysznic). Nigdy

nie  należy  sięgać  po  urządzenie,  gdy  spadło  ono  do  wody.  Wtedy  należy  natychmiast

wyciągnąć wtyczkę z zasilania.

• Nie wolno odkrywać pokrywy podczas pracy.

• Podczas pracy należy upewnić się, że nie ma w pobliżu zwierząt domowych ani dzieci.
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• Dzieci powinny być nadzorowane przy korzystaniu z urządzenia.

• UWAGA! Istnieje ryzyko poparzenia! Urządzenie jest w trakcie pracy się nagrzewa. Należy

bezwględnie upewnić się, że nie ma styczności z nagrzanymi częściami podczas i po użyciu

urządzenia.  Urządzenie  należy  transportować  lub  przechowywać  tylko  wtedy,  gdy

całkowicie ostygnie.

• Należy upewnić się,  że  kabel  zasilający  nie  stwarza  ryzyka potknięcia.  Kabel  nie  może

zwisać z powierzchni montażowej, aby nie było ryzyka, że się zerwie. Nie należy ciągnąć za

przewód, aby przenieść urządzenie.

• Należy  upewnić  się,  że  przewód  zasilający  nie  jest  złamany,  ściśnięty  lub  uszkodzony

w inny sposób ani wystawiony na działanie źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.

• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie wskazane na

tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym. Używać tylko takich

gniazd, które mają kontakt ochronny.

• Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nie korzysta się z urządzenia lub przed jego

czyszczeniem.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 

• Należy używać tylko dostarczonych akcesoriów.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z urządzeniem do pomiaru czasu lub oddzielnym

urządzeniem do zdalnego sterowania.

• Nie należy zakrywać urządzenia podczas pracy. Nie należy stawiać w pobliżu urządzenia, na

nim lub w nim łatwopalnych materiałów (karton, plastik, papier itp.).

• Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.

• Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka należy ciągnąć bezpośrednio za wtyczkę, a nigdy za

kabel,  ponieważ  może  zostać  uszkodzony.  Nie  należy  przenosić  urządzenia,  trzymając

jedynie za kabel.

• Jeśli to możliwe, nie należy korzystać z przedłużaczy do podłączenia urządzenia. Jeśli to

nieuniknione,  należy  używać jedynie  prostych przedłużaczy (nie  z  wieloma gniazdami),

które są bryzgoszczelne i zaprojektowane do obsługi zasilania urządzenia.

• Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Użycie innego rodzaju może

wiązać się z jego uszkodzeniem.

• Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli użytkownik jest pod wpływem alkoholu, leków lub

narkotyków.

• Nie wolno przenosić urządzenia podczas pracy.
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• Nie należy obsługiwać urządzenia boso. Nie należy dotykać go mokrymi lub wilgotnymi

rękami.

• Urządzenie należy umieszczać na stabilnych powierzchniach.

• Jogurt należy przechowywać w lodówce przez maksymalnie 10 dni. Po tym czasie nadaje

się do wyrzucenia.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX9454  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych  substancji  w  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym,  oraz  z  dyrektywą

niskonapięciową 2014/35/UE.
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