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Thông tin chung 

Thiết bị này chỉ sử d ng ở phạm vi gia đình, không sử d ng cho m c đích kinh doanh. Vui 
lòng đọc và lưu giữ tài liệu hướng dẫn sử d ng này cẩn thận. Khi giao thiết bị cho người 
khác thì cũng nên kèm theo tài liệu này. Chỉ sử d ng thiết bị theo hướng dẫn và lưu ý đến 
những thông tin đ m b o an toàn. Nhà s n xu t sẽ không chịu trách nhiệm đối với những 
hư hại x y ra do không tuân theo hướng dẫn sử d ng.  

Thông tin đảm bảo an toàn 

- Chỉ sử d ng và cắm phích thiết bị theo yêu cầu ghi trên nhãn; 

- Chỉ sử d ng s n phẩm khi dây không bị hư hại. Kiểm tra dây trước mỗi lần sử d ng. 

- Rút phích cắm thiết bị sau mỗi lần sử d ng hoặc khi thiết bị gặp sự cố. 

- Không kéo dây. Không để dây tiếp xúc với các gờ/cạnh sắc và không uốn dây nhiều. 

- Tránh để dây tiếp xúc với những bộ phận có nhiệt độ cao 

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn có thể sử d ng thiết bị; những người bị hạn 
chế về thể ch t, trí tuệ và giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức cũng có thể sử d ng 
miễn là họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử d ng thiết bị an toàn và hiểu biết về 
những mối nguy hiểm có thể x y ra. Trẻ em từ 8 tuổi trở nên mới được vệ sinh và b o 
dưỡng s n phẩm và việc này ph i được giám sát. 

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi tiếp xúc với thiết bị và cáp nối 

- Không sử d ng thiết bị với thiết bị b m giờ hoặc hệ thống từ xa riêng biệt 

- Không để thiết bị ngoài trời hoặc ở nơi ẩm th p. 

- Không nhúng thiết bị vào nước  

- Không sử d ng khi thiết bị gặp sự cố, ví d  như khi bị rơi hoặc bị hư hỏng vì những 
nguyên nhân khác 

- Nhà s n xu t không chịu trách nhiệm nếu thiết bị không được sử d ng theo đúng tài liệu 
hướng dẫn 
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- Để tránh nguy hiểm, việc sửa chữa thiết bị, ví d  như thay dây, cần ph i do đơn vị dịch v  
sửa chữa được y quyền thực hiện. 

- Ph i sử d ng thiết bị trên bề mặt phẳng và chắc chắn 

- Chỉ sử d ng thiết bị theo đúng m c đích nêu trong tài liệu hướng dẫn sử d ng 

Vận hành thiết bị: 

- Cắm phích thiết bị. Cho các cốc đã có hỗn hợp sữa vào và đậy nắp thiết bị 

- B m nút “On/Off” và điều chỉnh thời gian bằng cách n phím giờ. Mỗi lần n phím thời 
gian thì thời gian sẽ tăng thêm 1 tiếng. n và giữ phím sẽ tăng thời gian nhanh hơn (tối đa 
15 tiếng) 

- Thời gian được hiển thị trên màn hình LCD 

- B m phím “Start” 

- Khi thời gian n định kết thúc, sẽ có tín hiệu thông báo 

Vệ sinh thiết bị 

Rút phích cắm và và sử d ng một miếng v i để lau thiết bị và nắp. Cần rửa cốc và nắp cốc 
bằng nước nóng và lau khô. 

Loại bỏ sản phẩm đúng cách  

Trong toàn khối châu Âu, ký hiệu này cho chỉ ra rằng không nên vứt s n phẩm lẫn với các 
loại rác khác c a hộ gia đình. Để ngăn ngừa những nh hưởng x u đến môi trường và sức 
khỏe con người bắt nguồn từ việc vứt rác bừa bãi, thực hiện tái chế thiết bị một cách có 
trách nhiệm nhằm tăng cường tái sử d ng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để tr  lại thiết 
bị cũ, vui lòng sử d ng các hệ thống hoàn tr  và thu gom hoặc liên hệ với cửa hàng bán lẻ 
nơi mua s n phẩm. Họ có thể l y lại s n phẩm này để tái chế an toàn và tránh gây hại đến 
môi trường 

Loại bỏ hộp đóng gói: không vứt nguyên liệu làm hộp đóng gói. Vui lòng bỏ vào thùng 
rác tái chế. 

Hộp đựng: ph i để gi y vào điểm thu thập gi y cũ. Nguyên liệu đóng gói bằng nhựa ph i 
để ở những thùng thu gom đặc biệt. 

Dịch vụ và s a ch a: 
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 Nếu cần sửa chữa thiết bị, vui lòng liên lạc với cơ sở kinh doanh hoặc với nhà s n xu t 

 

CÔNG TH C LÀM S A CHUA 

1. Nguyên liệu 

- 1 lít sữa tươi  

- 350ml sữa đặc 

- 2 cốc sữa chua men cái 

2. Quy trình chung 

- Đun sôi nhẹ sữa tươi 

- Đổ sữa đặc vào sữa tươi đun đến sôi nhẹ, trong quá trình đun qu y nhẹ 

- Để nguội hỗn hợp sữa tươi + sữa đặc đến 30 độ, đổ 2 cốc sữa chua vào qu y nhẹ 
cho hỗn hợp đồng nh t. 

- Đổ hỗn hợp vào các cốc th y tinh đã rửa sạch 

3.  lên men 

- Đặt các cốc th y tinh vào trong máy n nút hẹn giờ thiết bị kho ng 8h.  

- Sau khi sữa chua được thì l y ra để trong t  lạnh sử d ng dần. 

Gợi ý: khi đặt cốc th y tinh trong máy  nên mở nắp để sữa chua được ngon hơn.  

Nguyên liệu: 1 lít sữa tiệt trùng và một cốc sữa chua lên men tự nhiên hoặc men sữa chua 
ngon mua từ cửa hàng thực phẩm 
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