
Jogurtownica na domowy jogurt 1,5l | Rosenstein & Söhne JM-200
(NX4826)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• jogurtownica

• pokrywa zewnętrzna (duża, kopulasta)

• pokrywa wewnętrzna (mała, płaska)

• sito odwadniające

• mały pojemnik (1,35 l)

• duży pojemnik (1,5 l)

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane są składniki do jogurtu/ wina ryżowego.

Ważne wskazówki

• Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia

i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego

użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie urządzenia nie może być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one starsze

niż 8 lat i są pod nadzorem dorosłych.

• Urządzenie i przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8

roku życia.

• W  przypadku  uszkodzenia  kabla  połączeniowego  tego  urządzenia,  musi  on  zostać

wymieniony  przez  centralny  dział  obsługi  klienta  producenta  lub  podobnie

wykwalifikowaną osobę. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie dla

użytkownika.

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych obiektach handlowych; na osiedlach

rolniczych;  przez  klientów  w  hotelach,  motelach  i  innych  obiektach  mieszkalnych;  w

obiektach noclegowych.
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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.

• Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.

• 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 wyraźnie przez niego upoważnione.

• Upewnij  się,  że  produkt  jest  zasilany z  łatwo dostępnego gniazdka sieciowego,  tak aby

w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

• Nigdy nie dokonujcie napraw sami!

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

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Elementy elektroniczne produktu należy przechowywać z dala od wilgoci i ekstremalnego

ciepła.

• Nigdy nie zanurzaj elementów elektronicznych produktu w wodzie lub innych cieczach.

• Przed uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie i jego przewód łączący oraz akcesoria

pod  kątem  uszkodzeń.  Nie  należy  używać  urządzenia,  jeśli  wykazuje  ono  widoczne

uszkodzenia.

• Urządzenie może być zasilane tylko ze standardowych gniazdek domowych. Sprawdź, czy

napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieciowym.

• Nie należy ściskać przewodu łączącego, nie wolno ciągnąć go za ostre krawędzie lub gorące

powierzchnie; nie należy używać przewodu łączącego do przenoszenia.

• Po każdym użyciu, w przypadku awarii podczas pracy i przed każdym czyszczeniem należy

odłączyć urządzenie od zasilania.

• Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka za kabel zasilający lub mokrymi rękoma.

• Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Upewnij się, że urządzenie jest stabilne podczas pracy i nie stwarza zagrożenia potknięciem

przez kabel zasilający.

• Nigdy  nie  używaj  urządzenia  po  awarii,  np.  po  upuszczeniu,  wrzuceniu  do  wody  lub

uszkodzeniu w inny sposób.
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• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej,  równej,  solidnej i  odpornej na wysoką

temperaturę  powierzchni,  z  wolną  przestrzenią  ze  wszystkich  stron i  wolną  przestrzenią

u góry.

• Należy zachować odpowiednią odległość od źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze lub

piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie należy używać urządzenia na

płycie grzewczej ani w pobliżu źródła gazu.

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

sięgaj po urządzenie elektryczne,  jeśli  wpadło ono do wody. W takim przypadku należy

natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

• Nie należy otwierać pokrywy podczas pracy.

• Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

• Należy upewnić się, że podłączony kabel zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.

Kabel nie  może zwisać z powierzchni montażowej,  aby zapobiec oderwaniu urządzenia.

Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający, aby przesunąć urządzenie.

• Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.

• Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  pracy  z  zewnętrznym  zegarem  sterującym  ani

z żadnym innym rodzajem systemu zdalnego sterowania.

• Nie  zakrywaj  urządzenia  podczas  pracy,  aby  uniknąć  zagrożenia  pożarem.  Nie  należy

umieszczać materiałów łatwopalnych (karton, plastik, papier, itp.) na urządzeniu lub w jego

wnętrzu.

• Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użytkowania

wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

• 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.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-4826-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE  +  (UE)2015/863,  dyrektywą  EMC  2014/30/UE  oraz  dyrektywą  niskonapięciową

2014/35/UE.

Szczegóły produktu

1. Obudowa

2. Uchwyt

3. Pokrywa

4. Wyświetlacz

5. Przycisk Start/Cancel

6. Przycisk „-”

7. Dioda LED czasu

8. Dioda LED temperatury

9. Przycisk „+”

10. Przycisk „Function”

Przed pierwszym użyciem

Wyczyść dokładnie wszystkie części jogurtownicy. Włóż je do zmywarki lub umyj ręcznie wodą

z płynem  do  mycia  naczyń.  Nie  należy  używać  żadnych  drapiących  lub  ściernych  środków

pielęgnacyjnych lub czyszczących.

Uruchomienie

1. Umieść jogurtownicę na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

2. Wyjmij wszystkie pojemniki z jogurtownicy.

3. Podłącz  kabel  zasilający  do  odpowiedniego  gniazdka  elektrycznego.  Usłyszysz  sygnał

dźwiękowy i zaświeci się wyświetlacz. Jogurtownica jest teraz gotowa do użycia.
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Użytkowanie

Ustawienia fermentacji

Dla każdego procesu fermentacji można samemu zdecydować, jak długo i w jakiej temperaturze

powinna przebiegać fermentacja zawartości.

1. Składniki  należy  włożyć  do  małego  pojemnika,  jak  wyjaśniono  w  opisie  preparatu,

i umieścić w jogurtownicy.

2. Naciśnij przycisk Function. Wyświetlacz pokazuje 08, dioda Temp świeci się na czerwono,

dioda Time miga na zielono.

3. Za pomocą przycisków + / - ustaw żądany czas fermentacji w godzinach (1-48 godzin).

WSKAZÓWKA

Czas  fermentacji  zależy  od  temperatury  użytych  składników.  Dokładne wskazanie

zalecanych czasów fermentacji znajduje się w odpowiednich opisach preparatów.

4. Naciśnij przycisk Start/Cancel. Dioda LED czasu zapala się na zielono, a dioda Temp miga

na zielono. Wyświetlacz pokazuje 42.

5. Za pomocą przycisków + / - ustaw żądaną temperaturę fermentacji w °C (20 - 50 °C).

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że bakterie jogurtowe potrzebne do produkcji jogurtu umierają w

temperaturze 50°C i wyższej.
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6. Naciśnij przycisk Start/Cancel, aby potwierdzić ustawienia i rozpocząć proces fermentacji.

Obie diody LED świecą się na czerwono. Na wyświetlaczu pokazywany jest pozostały czas

fermentacji.

7. Proces  fermentacji  zostaje  zakończony  po  5  sygnałach  dźwiękowych,  na  wyświetlaczu

pojawia się 00, a diody LED migają. Odłącz jogurtownicę od zasilania.

Przygotowanie jogurtu greckiego

Do produkcji greckiego jogurtu potrzebujesz:

• 1 l mleka

• 2 łyżki stołowe jogurtu greckiego (10 %) lub jogurtu w proszku / ferment

• termometr do gotowania

• w razie potrzeby, 2 łyżki stołowe mleka w proszku, dla uzyskania jeszcze bardziej kremowej

konsystencji

WSKAZÓWKA

Masz  swobodę  wyboru  rodzaju  mleka  (mleko  surowe,  pełne,  UHT,  sojowe

itp.).  Im więcej  tłuszczu jest  w mleku,  tym bardziej  kremowy będzie  jogurt

później.

Jogurt w proszku / ferment jest dostępny w drogeriach lub sklepach ze zdrową

żywnością.  Proszę  zwrócić  uwagę  na  informację  o  wymaganej  ilości  proszku  na  opakowaniu

produktu.

Proszę upewnić się, że wszystkie składniki są jak najbardziej świeże.

1. Wszystkie  elementy  nieelektroniczne  umyj  wrzącą  wodą  przez  jedną  minutę,  aby  je

zdezynfekować.

2. Podgrzej mleko w garnku do 90°C. Pozwólmy mleku gotować się na wolnym ogniu przez

około 5 minut, aby zabić wszelkie bakterie.

3. Zdejmij mleko z kuchenki i pozostaw je do ostygnięcia do temperatury 45°C.
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4. Do  mleka  dodaj  2  łyżki  stołowe  jogurtu  naturalnego  lub  odpowiednią  ilość  jogurtu

w proszku / fermentu.

5. Wymieszaj składniki trzepaczką do uzyskania jednorodnej masy.

6. Wlej masę mleczną do małego pojemnika (1,35 l). Umieść płaską pokrywę wewnętrzną na

górze.

7. Umieść mały pojemnik w jogurtownicy.

8. Zamontuj dużą zewnętrzną pokrywę na jogurtownicy.

9. Wprowadź żądane ustawienia fermentacji.

WSKAZÓWKA

Do przygotowania jogurtu zaleca się czas fermentacji 8-10 godzin. Im dłużej

jogurt jest fermentowany, tym wyższa jest jego kwasowość.

Przy wyborze temperatury należy pamiętać, że bakterie jogurtowe potrzebne do

produkcji giną w temperaturze > 50°C.

10. Po zakończeniu procesu fermentacji wyjmij mały pojemnik z jogurtownicy.

11. Odłącz urządzenie od zasilania.

12. Umieść sito w dużym pojemniku.
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13. Wlej do sita jogurt naturalny, który zrobiłeś.

14. Umieść wewnętrzną pokrywę na sitku.

15. Umieść duży pojemnik w lodówce.

16. Pozostaw masę jogurtową do odsączenia w lodówce na 3-4 godziny.

WSKAZÓWKA

Odcedzony płyn jest bardzo odżywczy i w razie potrzeby może być stosowany do innych

produktów spożywczych i napojów.

17. Jogurt grecki należy wlać do jak najbardziej sterylnych pojemników.

WSKAZÓWKA

Wykorzystaj jogurt w ciągu 3 dni. Część wyprodukowanego jogurtu może być

wykorzystana do produkcji nowych jogurtów. Po pewnym czasie jednak kultury

bakteryjne  zbytnio  się  rozrzedzą  i  trzeba  albo  użyć  nowego  jogurtu

naturalnego, albo nowy jogurt zrobić z jogurtem w proszku / fermentować. 
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Przygotowanie jogurtu naturalnego

Do produkcji jogurtu naturalnego potrzebne są:

• 1 l mleka

• 2 łyżki stołowe jogurtu naturalnego lub jogurt w proszku / ferment

• termometr do gotowania

• w razie potrzeby, 2 łyżki stołowe mleka w proszku, dla uzyskania jeszcze bardziej kremowej

konsystencji

WSKAZÓWKA

Masz swobodę wyboru rodzaju mleka (mleko surowe, pełne, UHT, sojowe itp.). Im

więcej tłuszczu jest w mleku, tym bardziej kremowy będzie jogurt później.

Jogurt  w  proszku  /  ferment  jest  dostępny  w  drogeriach  lub  sklepach  ze  zdrową

żywnością.  Proszę  zwrócić  uwagę  na  informację  o  wymaganej  ilości  proszku  na  opakowaniu

produktu.

Proszę upewnić się, że wszystkie składniki są jak najbardziej świeże.

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania jogurtu greckiego do kroku 11.

2. Masę jogurtową należy wlać do możliwie najbardziej  sterylnych pojemników i umieścić

w lodówce na około 3-4 godziny przed spożyciem jogurtu.

WSKAZÓWKA

Wykorzystaj  jogurt  w  ciągu  3  dni.  Część  wyprodukowanego  jogurtu  może  być

wykorzystana  do  produkcji  nowych  jogurtów.  Po  pewnym  czasie  jednak  kultury

bakteryjne zbytnio się rozrzedzają i trzeba albo użyć nowego jogurtu naturalnego,

albo nowy jogurt musi być wyprodukowany z jogurtem w proszku / fermentem.

Przygotowanie wina ryżowego

Do przygotowania potrzebujesz:

• ryż kleisty

• zimna, przegotowana woda

• drożdże ryżowe

Proszę upewnić się, że wszystkie składniki są jak najbardziej świeże.

1. Wszystkie  elementy  nieelektroniczne  umyć  wrzącą  wodą  przez  jedną  minutę,  aby  je

zdezynfekować.

2. Przepłucz ryż i namocz go w wodzie na 5 do 24 godzin.

3. Wysusz ryż i sparz go.
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4. Niech ryż ostygnie na około 30 minut.

5. Wlej zimną, przegotowaną wodę i drożdże ryżowe do małego pojemnika (1,35 l).

6. Dobrze wymieszaj składniki trzepaczką.

7. Dodaj ryż i ponownie dobrze wymieszaj składniki za pomocą trzepaczki.

8. Przyciśnij ryż do krawędzi pojemnika, tak aby w środku znajdował się otwór. Następnie

przykryj mały pojemnik płaską pokrywą wewnętrzną.

9. Umieść pojemnik w jogurtownicy.

10. Zamontuj dużą zewnętrzną pokrywę na jogurtownicy.

11. Wprowadzić żądane ustawienia fermentacji.

WSKAZÓWKA

Do  przygotowania  wina  ryżowego  potrzebny  jest  czas  fermentacji  30-36  godzin  i

temperatura około 30°C.

12. Po zakończeniu procesu fermentacji wyjmij mały pojemnik z jogurtownicy.

13. Odłącz urządzenie od zasilania.

14. Wino ryżowe należy umieścić w lodówce do przechowywania.

WSKAZÓWKA

Po około 5 dniach wino ryżowe ma najlepszy aromat. Ale można go też natychmiast

spożywać. Wino ryżowe należy spożyć w ciągu 13 dni.

Czyszczenie

Po  każdym  użyciu  wyczyścić  jogurtownicę.  Przed  rozpoczęciem  czyszczenia  należy  odłączyć

urządzenie od źródła zasilania!

• Umieść pojemnik i pokrywkę w zmywarce.

• Wyczyść jogurtownicę od wewnątrz i z zewnątrz lekko wilgotną ściereczką.

• Nie  należy  używać  żadnych  środków  do  pielęgnacji  lub  czyszczenia,  które  mogłyby

spowodować zarysowania lub ścieranie.

Rozwiązywanie problemów

Diody LED nie świecą się.

• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania. 

Produkowany jogurt ma silny zapach.

• Jogurt  nie  może  być  zjedzony.  Albo  jeden  ze  składników  nie  był  już  świeży,  albo

zanieczyszczony.

Nad jogurtem utworzyła się żółta, przypominająca budyń warstwa.
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• Jogurt został sfermentowany zbyt długo, ale nadal może być spożywany.

Dane techniczne:

• wartość znamionowa: 220-240 V AC, 50/60 Hz

• pobór mocy: 20 W

• klasa ochrony: II, ochrona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji

• czas fermentacji: 1 - 48 godzin

• temperatura fermentacji: 20 - 50°C

• mały pojemnik: 1,35 l

• duży pojemnik: 1,5 l

• wymiary: 210 x 194 x 170 mm

• waga: 705 g.
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