
 

 

                                                                         

Máselnice MBE-6 

 

Vážený zákazníku, 

Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a 

k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 

návod. 

Návod si ponechejte, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 



 

 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
1. Před začátkem používání tohoto přístroje pečlivě zkontrolujte kompletnost balení, zda 

obsahuje všechny části, které jsou zde popsány. 

2. Před prvním použitím vyzkoušejte fungování máselnice naprázdno. 

Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě návod přečtěte. 

POPIS A FUNGOVÁNÍ 
Určení: Máselnice je určena na výrobu másla ze smetany. 

Technické parametry: 

Objem (smetany): 2 – 6 litrů 

Objem (nádoby): 10 litrů 

Rychlost otáčení míchadla: 1380 otáček / min 

Čas výroby másla: od 8 min do 30 min 

Tučnost smetany: od 35% do 50% tuku 

Doba nepřetržitého fungování: max. 30 min 

Délka pauzy: min. 30 min 

Napájení: 260 W 

Napětí: 220 V ± 10% / 50 Hz 

Rozměry (průměr x výška): 284 mm x 551 mm 

Hmotnost: 5,8 kg 

 

Obsah balení:  máselnice MBE6 a návod k použití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPIS PŘÍSTROJE 

 

 1 – elektrický pohon; 2 – nádoba; 3 – míchadlo; 4 – motor s kondenzátorem; 5 – vypínač; 

6 – svorky (pro připevnění pohonu); 7 - napájecí kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POUŽITÍ 
1. Provozní omezení  

 Nikdy nepoužívejte přístroj pokud napětí je měnší než 198 V nebo větší než 242 V. 

 Nikdy nepoužívejte přístroj pokud vlhkost v místnosti přesáhla 80%. 

 Neotevírejte větrací průduch při provozu přístroje. 

 Nenaplňujte nádoby menším nebo větším množstvím, než je uvedeno v návodu. 

 Nezapojujte máselnici do sítě s poškozenou izolací kabelu. 

 Neodpojujte máselnici od sítě bez přepnutí vypínače do stavu Vypnuto. 

 Nepoužívejte přístroj pokud máte podezření, že se do motoru mohla dostat voda. 

 Nenalévejte do přístroje vodu o teplotě více než 80°C. 

2. Příprava přístroje k použití 

Přístroj je dodáván ve s odděleným míchadlem. To upevníte našroubováním. 

Po vybalení: 

 Demontujte pohon. 

 Nádobu vymyjte 2% roztokem jedlé sody, poté jej opláchněte čistou vodou a osušte. 

 Elektrický pohon otřete hadříkem navlhčeným 2% roztokem jedlé sody a pak jej 

osušte. 

 Elektrický pohon upevněte zpět příslušnými svorkami. 

3. Doporučení pro výrobu 

 Čerstvou smetanu se doporučuje pasterovat pro zničení mikroorganismů, které 

zrychlují kažení másla. Pasteraci provádíme při teplotě 70 – 75°C, smetanu je nutné 

míchat. Po pasterizaci smetanu ochlaďte na 4 – 7°C a nechte ji při této teplotě 

5 - 7 hodin. Před použitím smetanu pomalu zahřejte na 13 – 15°C ve vodní lázni (40 – 

60 minut). 

 Takto připravenou smetanu nalijte do máselnice. Poté máselnici zapněte. 

Po 8 minutách obsah máselnice pravidelně kontrolujte. Ve chvíli, kdy vidíte oddělené 

zrno másla a podmáslí, máte hotovo. Vypněte přístroj, odpojte od elektrické sítě, 

vyndejte obsah a několikrát propláchněte máslo studenou vodou, abyste odstranili 

zbytky podmáslí (dokud bude mít voda bílou barvu, proplachujte). 

ÚDRŽBA 
1. Dlouhodobá životnost a správná funkčnost přístroje závisí na správné údržbě podle návodu. 

2. Záměrně nepoškozujte části přístroje. Udržujte plastové díly máselnice dále od aktivních 

rozpouštědel a nevkládejte je do vody s teplotou vyšší než 80°C. 

3. Čištění provádějte měkkým hadříkem a 0,5-2% roztokem jedlé sody. Nikdy nepoužívejte písek 

nebo kovový kartáč. 

4. Udržujte vodu mimo ventilační prostory na horní straně elektrického pohonu. 

5. Mazání míchače je možné provádět technickou vazelínou pouze krátkodobě. 

6. Ložiska jsou namazána dostatečně na dobu životnosti přístroje. Nemažte je. 



 

 

 

OPRAVY 
1. Opravy musí provádět pouze servisní středisko. 

2. V případě poruchy kontaktujte Vašeho prodejce. 

Seznam možných poruch a způsob jejich odstranění: 

Možná porucha Důvod Způsob opravy 

Máselnice je zapojena do 
elektrické sítě, ale nefunguje 

Nejde elektřina 

Musí být opraveno v servisním 
středisku 

Přívodní kabel je poškozen 

Motor je poškozen 

Motor běží, ale míchadlo 
nemíchá 

Motor je poškozen 

ZÁRUKA 
Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným 

používáním. 

 

 

 

Dodavatel: Synergetic s.r.o., Cetoraz 62, 394 11, Cetoraz, CZ, +420 724 574 942 

                                                                                                     dobrykolonial@gmail.com 


