
 

                                                                         

 

 

Paster malý FJ15 na 15 litrů 

 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup malého pasteru FJ15. 

Tento 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. 

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 



 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod na použití. 

2. Nikdy paster nezapínejte, dokud není naplněný vodou, jinak by mohlo dojít k poškození 

topných těles a hrozilo by nebezpečí úrazu! 

3. Před čistěním zajistěte, aby byl paster vypnutý a zástrčka vytažená ze zásuvky. 

4. Opravy a ostatní zásahy, které nepatří mezi běžný servis přístroje, smí provádět pouze 

autorizovaný odborník. 

5. Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou. 

6. Pokud se při provozu přístroje vyskytnou poruchy, vypněte ho ze sítě a obraťte se na 

autorizovaný servis. 

7. Pokud přístroj řádně nefunguje, ačkoliv jste přesně dodrželi všechny pokyny, smíte provádět 

pouze postupy, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Všechny ostatní postupy a 

kroky mohou způsobit škody na přístroji nebo prodloužit dobu oprav. Za škody na přístroji 

nebo újmy způsobené osobám, vzniklé chybnými postupy nebo špatným zacházením, 

nepřebíráme zodpovědnost. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Maximální kapacita: 14 litrů 

Typ topení: elektrické 

Provozní napětí: 230 V / 50 Hz 

Výkon ohřívače: 2,5 kW 

Maximální teplota: 92°C 

Rozměry: 32x52 cm 

Hmotnost: 6 kg 

 

POUŽITÍ 

POZOR! 

NIKDY PASTER NEZAPÍNEJTE, POKUD NENÍ NAPLNĚNÝ VODOU, JINAK BY MOHLO 

DOJÍT K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZILO BY NEBEZPEČÍ ZHOŘENÍ NEBO 

POŠKOZENÍ! 

1. Umístěte přístroj na pevný, rovný a stabilní povrch. 

2. Zapojte trubičku z nerezové oceli a připojte k ní napouštěcí hadici. 

3. Připojte vypouštěcí hadici. 

4. Vložte nádobu na mléko do pasteru a naplňte ji mlékem. 

5. Naplňte paster vodou s použitím připojené napouštěcí hadice až do nápisu „MAX“. (Paster je 

plně naplněn ve chvíli, kdy začne voda vytékat výpustní hadicí ven.) 

6. Zapojte paster do napájení. Displej se rozsvítí a ukazuje „---„. 

7. Stiskněte modré tlačítko „Heating/Enter“. Rozsvítí se červená kontrolka „Heating Light“. Na 

displeji se zobrazí aktuální teplota a paster začne zahřívat. 

8. Po ukončení používání paster vypnete stisknutím modrého tlačítka „Heating/Enter“. 

Nastavení teploty: 

1. Stiskněte červené tlačítko „Settings“. Na displeji se zobrazí aktuální teplota. 

2. Stisknutím tlačítek ↑↓ zvolíte požadovanou teplotu mezi 20°C a 99°C. 

3. Po nastavení požadované teploty stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“. 

4. Tímto je nastavena požadovaná teplota. 



 

Nastavení času: 

1. Po nastavení teploty stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“ a na displeji se zobrazí čas. 

2. Stisknutím tlačítek ↑↓ zvolíte požadovaný čas mezi 0 – 900 minut. 

3. Po nastavení požadovaného času stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“. 

4. Tímto je nastaven požadovaný čas. 

CHYBY 

Pokud se na displeji zobrazí nápis „Er2“ nebo „Er3“, vytáhněte paster z napájení a zavolejte 

autorizovanou službu. NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI! 

BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO PROTI PŘEHŘÁTÍ 

V případě, že v přístroji není dostatek vody, nebo že teplota vody stoupla na 100°C, bezpečnostní 

vypínač vypne všechny funkce přístroje. 

V takovém případě je pro další používání nutné systém pasteru restartovat. 

RESTART 

Pro restartování systému pasteru je nutné, aby bylo zařízení zchladlé! 

1. Odstraňte nádobu na mléko. 

2. Nakloňte paster a ze spoda stiskněte tlačítko. 

3. Nyní můžete znovu paster používat. 

ČIŠTĚNÍ 

Před čištěním se ujistěte, že je paster odpojen od napájení! 

Před čištěním vypusťte ze zařízení veškerou vodu a paster ochlaďte. 

Nádoba na mléko a víko čistěte horkou vodou. 

Zařízení pasteru čistěte pouze mokrých hadrem a následně jej vysušte suchým. 

Nepoužívejte abrazivní materiály, aby nedošlo k poškrábání! 

UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAMÁČEJTE ZAŘÍZENÍ POD VODU! 

 

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

                                                                                                     dobrykolonial@gmail.com 


