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H NG D N SỬ DỤNG MÁY LÀM S A CHUA STEBA JM1 

 

Chu n bị: 

Chuẩn bị 1 lít sữa tươi tiệt trùng và một cốc sữa chua tự nhiên hoặc men.  

Đun nóng sữa tươi tới nhiệt độ 45°C rồi trộn với hộp sữa chua. 

Lau khô cốc. Chia đều hỗn hợp trên vào 8 cốc, lưu ý không đậy nắp lại. 

Ủ s a chua: 

Cắm phích điện. Đèn đỏ hiển thị báo sáng. Đặt các cốc sữa chua vào máy và 

đóng nắp máy lại.  

Bấm nút ON và điều chỉnh thời gian bằng cách bấm vào nút hẹn giờ trên máy. 

Thời gian dung tối đa lien tiếp là 16h:58 phút. Thời gian được hiển thị trên màn 

hình LCD. 

Bấm nút START để khởi động máy. Hỗn hợp sữa nên ủ trong khoảng thời gian 

từ 5 đến 8 tiếng. Càng ủ lâu thì sữa chua càng có vị ngon hơn.  
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Sau khi chạy hết thời gian, máy sẽ phát ra tín hiệu ngắn và đèn đỏ nhấp nháy để 

báo hết giờ. 

Khi quy trình ủ kết thúc, không để sữa chua vào ngay trong tủ lạnh mà đợi cho 

nhiệt độ của sữa chua hạ trở về bình thường, như vậy sữa chua sẽ đông đặc hơn, 

giữ hương vị tốt hơn. Bảo quản sữa chua trong tủ lạnh trong suốt thời gian sử 

dụng (7-8 ngày). 

Sữa chua thành phẩm có thể sử dụng làm men cho lần sau nhưng chỉ thực hiện 

tối đa 20 lần vì hiệu quả sẽ không còn tốt nữa.   

Vệ sinh máy: 

Rút dây cắm, lau chùi thiết bị và nắp bằng khăn mỏng. Cốc và nắp cốc nên được 

khử trùng bằng nước nóng và để khô. 

Không nhúng máy vào nước.  

CHẾ Đ  B O HÀNH 

STEBA Việt Nam cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này 

Liên hệ b o hành: 

Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công trứ - Hai Bà 

Trưng – Hà Nội 

Hotline: 0888.605.599 
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