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ЙОГУРТНИЦЯ

Інструкція користувача
Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 

Збережіть цю інструкцію

VY-7000W / VY-7000C / VY-7000P

VY-6000W / VY-6000С / VY-6000P 

VY-5000W / VY-5000С / VY-5000P 

VY-1600WP / VY-1600WC

VY-1000W
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До уваги Користувача! 
Компанія VINIS гарантує коректну роботу і високу якість виробу при належному 
дотриманні умов та правил експлуатації користувачем.
Виріб належить використовувати тільки в побуті виключаючи експлуатацію в 
комерційних або підприємницьких цілях.
Компанія VINIS не відповідає за функціонування і не підтримує гарантійне 
обслуговування виробу, несправності і дефекти якого виникли з причини 
неправильної експлуатації, неналежного транспортування або зберігання, 
нестабільності параметрів електромережі, настання обставин непереборної сили 
(повінь, пожежа, воєнні дії тощо), а також з причини потрапляння всередину 
побутових комах або гризунів. 
В зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва компанія VINIS залишає за 
собою право змінювати дизайн і технічні характеристики виробу без попереднього 
повідомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Обслуговування і ремонт виробу мають виконуватися тільки кваліфікованим 
спеціалістом сервісного центру.
Нехтування заходами безпеки може привести до пожежі, удару 
електрострумом, травми і пошкождення майна.

Впевніться що джерело живлення відповідає специфікації. 1. 

Встановлюйте виріб на рівну стійку поверхню. Підключайте виріб до розетки 2. 
з заземленням. Використовуйте тільки мережевий шнур з комплекту. 
Експлуатуйте виріб тільки в приміщенні. 

Не встановлюйте виріб поруч з джерелами води (кухоная раковина тощо) і 3. 
вогню (конфорка тощо). Не занурюйте корпус з мережевим шнуром у воду, 
інші рідини і не мийте в посудомийній машині. В посудомийній машині можна 
мити тільки приладдя.

Не давайте шнуру звисати зі столу. Тримайте шнур подалі від нагрітої 4. 
поверхні. Не перетискайте шнур. Не тягніть виріб за шнур. Від`єднуйте шнур 
тримаючись за вилку.

Не включайте виріб, якщо він пошкоджений, частково разібраний, якісь 5. 
частини відсутні або зламані, пошкоджений шнур або вилка. Використовуйте 
тільки приладдя з комплекту.

Щільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте і не витягайте вилку з 6. 
розетки мокрими руками. 

Перед зборкою/розборкою/чисткою, після закінчення роботи виключіть 7. 
виріб і витягніть вилку з розетки. 

Не залишайте включений виріб без нагляду. Не дозволяйте використовувати 8. 
виріб дітям та особам з обмеженими можливостями. 
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ОПИС
Йогуртниця є приладом для приготування йогурту в ємністі або стаканчиках зі скла 
чи харчового пластика.

Модель VY-7000

Кришка
Панель 
управлінняСкляний стаканчик 5 шт (VY-5000)

Пластиковий стаканчик 6шт (VY-6000)

Корпус 
з мережевим шнуром

 Кришка

Кришка ємності

Ємність

Корпус з 
мережевим 
шнуром

Панель 
управління

Кришка
Панель 
управлінняСкляний стаканчик (7шт)

Корпус 
з мережевим шнуром

Модель VY-6000 / VY-5000

Модель VY-1600

П л а с т и к о в и й 
стаканчик  (6шт) 
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Панель управління
Кнопка ТАЙМЕР – установка часу приготування
За допомогою кнопки ТАЙМЕР Ви можете встановити час через який йогурт буде 
готовий.
При кожному натискуванні час приготування буде збільшуватись: 1 – 2 – 3 - …24. 
Максимальний час приготування – 24 години.
Звичайно час приготування йогурта складає 8 годин. Час приготування залежить 
від жирності молока, ступеня пастеризації, типу закваски. Для досягнення 
найкращого смаку пробуйте збільшувати/зменшувати час приготування. Якщо 
йогурт не заквасився – перемішайте суміш і повторіть приготування.

Кнопка СТАРТ/СТОП - початок/переривання приготування
Післе натискування кнопки СТАРТ/СТОП йогутрниця почне приготування. Для 
переривання приготування натисніть цю кнопку ще раз.

Індикатор Нагрів – світиться під час приготування йогурту.

Індикатор Підігрів – світиться після закінчення приготування йогурту.

Молоко
Ви можете використовувати будь-яке молоко: свіже, пастеризоване, порошкове, 
стерилізоване. 
Молоко має бути кімнатної температури.
Свіже і пастеризоване молоко перед додаванням закваски слід скипятити, 
охолодити і процедити щоб видалити пінку.
Щоб йогурт був густий і жирний, візьміть свіже або стерилізоване молоко і додайте 
декілька ложок сухого молока.
Щоб йогурт був густий і нежирний, використовуйте стерилізоване молоко 
тривалого використання.

 Якщо молоко містить консервантити (напр. антибіотики у молоці з 
супермаркету), йогурт може не закваситись.

Закваска
У якості закваски Ви можете використовувати суху закваску або будь-який йогурт 
що не піддавався термічній обробці і містить активні культури молочних бактерій.
З питань придбання бактеріальних заквасок див. сайт www.zakvaski.com. Закваску 
типу сухого ліофілізованого ферменту можна придбати в аптеках і магазинах 
дієтичних продуктів. 

Модель VY-1000

Панель 
управління

Ємність

Кришка

Корпус з мережевим 
шнуром



I

ВИРІБ Йогуртниця

МОДЕЛЬ 

VY-7000W / VY-7000C / VY-7000P
VY-6000W / VY-6000С / VY-6000P 
VY-5000W / VY-5000С / VY-5000P 
VY-1600WP /  VY-1600WC
VY-1000W

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖУ

ТОЧКА ПРОДАЖУ
(адреса, телефон, 
підпис Продавця, печатка)

Покупець приймає умови гарантіного обслуговування і підтверджує комплектацію і 
коректну  роботу Виробу.                                                                                                              

підпис Покупця

Дата 
початку 
ремонта

Дата 
закінчення 
ремонта

Опис ремонтних робіт ПІБ і підпис мастера, 
печатка СЦа

РЕМОНТНІ РОБОТИ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №
WARRANTY CARD



II

1 Київ ТЕЛЕЕВРОПА 03087, бул. Чоколовский, 23 (044) 248-98-84, 332-57-88
2 Київ ТЕЛЕВИДЕО 02147, вул. Ентузіастів, 47 (044) 294-08-16
3 Алчевськ HI-FI 94213, вул. Гагаріна, 36 (06442) 4-89-50
4 Бiла Церква МАЯК-СЕРВIС бул. 50-рiччя Перемоги, 82 (04463) 6-84-13
5 Бердичев ЕВРОСЕРВІС 13312, вул. Леніна, 57 (04143) 4-06-36
6 Вінниця СКОРМАГ-СЕРВІС 21030, пр. Юності, 16 (0432) 46-43-93, 46-82-13
7 Вінниця СПЕЦІАЛІСТ 21021, вул. Поріка, 1 (0432) 57-91-91, 50-91-91
8 Дніпропетровськ ЧП ЧЕРНЕНКО 49017, пр. Петровського, 49 (056) 377-21-41, 252-20-66
9 Донецьк ВОСТОК-СЕРВІС 83007, вул. Жмури, 1 (062) 302-75-69
10 Дрогобич СЕРВІС-2000 82100, вул. Д. Галицького, 5 (03244) 5-00-62
11 Житомир ЄВРОСЕРВІС 10000, вул. Київська, 37, офис №8 (0412) 44-64-92
12 Запоріжжя ЧП САЙТКОМ 69002, вул. Червоногвардіська, 40 (0612) 22-09-30
13 Запоріжжя ЧП Електротехніка 69002, вул. Дзержинського, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08
14 Івано-Франківськ БРІЗ ЛТД 76008, вул. Нова, 19А (0342) 55-95-25

15 Кам'янець-
Подільський ДТ-СЕРВІС 32300, вул. Красноармійська, 39 (03849) 3-96-79

16 Кировоград ОПТРОН 25012, пр. Комунистичний, 1 (0522) 24-96-47

17 Кировоград ЄВРОБИТТЕХ 25015, вул. Черновола, 1в (вул. 
Луначарського) (0522) 27-28-40

18 Конотоп АЛЕКСІЙ 41615, пр. Леніна, 11 (05447) 6-13-56
19 Краматорськ ЕЛМА-СЕРВІС 84331, бул. Краматорський, 3 (06264) 5-93-89
20 Кременчук ОМЕГА-СЕРВІС 39617, вул. Шевченко, 85/8 (0536) 74-28-62, 79-88-95
21 Кривий Ріг АТЛАНТ-СЕРВІС 50036, вул. Льотчиків, 9 (056) 409-23-02, 409-23-03
22 Лiсiчанськ БАРС 93100, вул. Свердлова, 350 (06451) 7-54-54
23 Луганськ МІРТЕКС 91000, вул. 16 Лінія, 7 (0642) 42-03-05
24 Луганськ ВОСТОЧНИЙ 91034, вул. Ломоносова, 96ж (0642) 33-02-42, 33-11-86
25 Луцьк ВАШ МАЙСТЕР 43005, пр. Перемоги, 22 (0332) 29-24-76, 23-01-03
26 Львів СЦ АЛЬЯНС-СЕРВІС 79020, вул. Під Голоском,15-а (032) 244-53-40, 244-53-44

27 Могилів-
Подільський СКОРМАГ-СЕРВІС 24000, вул. Днестровська, 2 (04337) 6-48-47

28 Миколаїв ТОН-СЕРВІС 54001, вул. Декабристiв, 13 (0512) 47-37-17
29 Нова Каховка ВIЗИТ-СЕРВIС 74900, вул. Ленiна, 2 (05549) 9-03-03, 7-15-95

30 Новоград-
Волинський МАЙСТЕР 11700, вул. Вокзальна, 38 (04141) 5-20-10

31 Одеса А-СЕРВИС 65123, вул. Бочарова, 60 (048) 711-99-09

32 Павлоград  
 до 01.08.2011 ЧП МІШАНІН вул. Советська, 51, 2-й поверх 

(тимчасовий вiддiл)
(05632) 6-49-64, (044) 585-
58-55 (вiддiл сервiсу)

33 Полтава АЙКОН-СЕРВІС 36000, пл. Незалежностi, 20 (0532) 50-67-89

34 Рівне ПОБУТРАДІОТЕХНІКА 33014, вул. Степана Бандери, 45 (0362) 22-79-60, 23-53-03, 
23-30-55

35 Свердловськ ПОБУТРАДІОТЕХНІКА 94800, вул. Дзержинського, 1 (06434) 2-25-37
36 Севастополь АЛЬЯНС-СЕРВIС 99003, вул.  Л. Толстого, 2/16 (0692) 45-12-77, 67-41-31

37 Северодонецьк СЕВЕРОДОНЕЦЬК 
РАДІОТЕХНІКА 93400, вул. Маяковського,13 (06452) 2-83-86, 4-30-30, 

4-78-16
38 Сiмферополь ООО РЕАЛ-2001 95022, вул. Кечкеметська, 198 (0652) 24-81-37, 25-61-69
39 Суми ЕЛЬФ 40030, вул. Петропавловська, 86/1 (0542) 66-03-00
40 Тернопіль РАДІО-СЕРВІС 46020, вул. Київська, 2 (0352) 26-76-26

41 Ужгород РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ 
ТЕХНІКИ 88015, вул. Легоцького, 3/2 (03122) 5-42-66

42 Харкiв ВЕСКОМ-СЕРВIС 61002, вул. Чернишевського, 56 (057) 768-06-90, 719-53-85
43 Харкiв ЧП САВАНОВ 61161, вул. Кашена Марселя, 42а (096) 595-37-46
44 Херсон РЕМОНТ І СЕРВІС 73027, вул. Рабоча, 66 (0552) 48-50-00, 48-58-88
45 Хмельницький ІКСТАЛ-СЕРВІС 29000, Львівське шосе, 10/1 (0382) 72-32-40, 72-32-41
46 Черкаси ГАНН КО 18002, вул. Хрещатик, 188 (0472) 54-21-93

47 Черкаси ФАБРИКА БИТОВОГО 
СЕРВIСУ

18030, вул. Ільїна, 605, (пер. 
Добровольского)

(0472)383-124,  
(098) 466-38-70

48 Черкаси ПП ОЛЕКСЕНКО 18008, вул. Хоменка, 17 (0472) 63-69-01

49 Чернігів ОТТО СЕРВІС 14000, вул. Коцюбинського, 61 (0462) 67-84-92,  
(066) 390-76-88

50 Чернівці ЧП ОЛIЙНИК 58000, Горького, 7 (0372) 90-81-89,  
066-660-41-61

51 Ялта АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС 98612, вул. Жадановського, 3 0654 34-31-60 34-30-51
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ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
Компанія VINIS надає гарантійне обслуговування на Виріб протягом гарантійного строку 
12 місяців з дати продажу виключно на території України.

Гарантійне обслуговування розповсюджується на Виріб, несправності якого виникли з вини
виробника. 

В гарантійному обслуговуванні Виробу може бути відмовлено якщо:

Немає даних про Виріб або дані про Виріб записані невірно, нерозбірливо або з виправлен�
нями.

Виріб використовувався в комерційних або виробничих цілях.

Виріб використовувався з порушенням положень Інструкції з експлуатації.

Параметри енергетичних мереж не відповідають вимогам державного стандарту України.

Недоліки Виробу виникли з причини обставин непереборної сили (блискавка, пожежа,
повінь тощо).

В середину Виробу потрапили сторонні предмети, рідини, комахи. 

Виріб зазнав некваліфікованого ремонту або у Виріб були внесені конструктивні зміни
невповноваженими особами.

III



Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Зберігайте цей Гарантійний талон протягом всього строку гарантії.
Усунення несправностей, дефектів і недоліків виконується шляхом заміни або ремонту

комплектуючої Виробу і виконання налагоджувальних робіт згідно вимог нормативних

документів.

З усіх питань стосовно ремонту виробів компанії VINIS звертайтесь до авторизованих сервісних

центрів, що наведені в гарантійному талоні.

Гарантійні умови не впливають на права, надані Покупцю згідно законодавства
України.

Гарантійний ремонт не включає в себе періодичне технічне обслуговування.

Уважно вивчіть гарантійні умови і, якщо Ви з ними згодні, підтвердіть це своїм
підписом.
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ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТА
Вимийте приладдя горячою мильною водою, потім ополосніть протягом 1-2хв 1. 
окропом. 
Візьміть молоко, пакетик закваски або 50 мл готового йогурту. В окремий 2. 
посуд налийте половину молока. Додайте закваску. Всипте цукор за смаком. 
Ретельно перемішайте. Влийте молоко що залишилось. Добре перемішайте 
міксером.
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Стаканчики кришечками не закривайте. 3. 
Вставте ємність/стаканчики в йогуртницю. Закрийте йогуртницю кришкою.
Не встановлюйте йогуртницю на протягах і в місцях можливої вібрації, напр. 4. 
на холодильнику, пральній машині. Не переміщайте йогуртницю під час 
приготування.
Вставте вилку в розетку. Пролунає сигнал, спалахне підсвітка, на дисплеї 5. 
відобразиться «00» годин.
За допомоги кнопки ТАЙМЕР встановіть бажаний час приготування.6. 
Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП. Йогуртниця почне приготування. На дисплеї 7. 
буде відображатись час до закінчення приготування. По закінченні пролунає 
сигнал. 
Витягніть вилку з розетки. Витягніть ємність/стаканчики. Закрийте стаканчики 8. 
кришечками. Перед споживанням поставте йогурт в холодильник на  декілька 
годин. Строк зберігання в холодильнику не більше 10 днів.

 Не включайте йогуртницю поки не завершені всі приготування – це може 
привести до поломки. 
Готовий йогурт має кремовий колір. Якщо витримувати продукт довше, йогурт 
набуде кислішого смаку. 
Саму йогуртницю в холодильник не ставте ! В холодильнику тримайте тільки 
ємність/стаканчики!

ЧИЩЕННЯ
Перед чищенням виключіть йогуртницю і витягніть вилку з розетки. 

Корпус протирайте вологою ганчіркою. Витріть насухо. Не використовуйте засіб 
для миття посуду. Не занурюйте в воду і не мийте в посудомийній машині.

Приладдя  мийте теплою мильною водою вручну або в посудомийній машині, 
потім висушіть. Не використовуйте ніякі жорсткі миючі засоби.
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ПОСІБНИК ПО ПРИГОТУВАННЮ
Йогурти зі смаковими добавками

Йогурт з сиропом

В посуд покладіть закваску, додайте сироп. Поступово вливаючи молоко • 
перемішуйте міксером.
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Закрийте кришкою. Помістіть в • 
йогуртницю. Встановіть час приготування. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Шоколадно/кавовий йогурт

В посуд всипте цукор, каву або какао порошок. Збиваючи міксером додайте • 
половину теплого молока. Додайте закваску, добре перемішайте. Ретельно 
перемішуючи додайте молоко що залишилось. Охолодіть до кімнатної 
температури.
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Закрийте кришкою. Помістіть в • 
йогуртницю. Встановіть час приготування. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Йогурт з варенням

В каструльці на малому вогні разведіть варення. Поступово влийте половину • 
молока. Охолодіть. Додайте молоко що залишилось і закваску. Перемішайте 
міксером. 
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Закрийте кришкою. Помістіть в • 
йогуртницю. Встановіть час приготування. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Продукти Кількість
Молоко біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) 1 пакетик або 50 мл
Сироп (фруктовий, квітковий або м’ятний) 4-5 ст л

Продукти Кількість
Молоко біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) 1 пакетик або 50 мл
Цукор 100 г
Кава або какао порошок 3-4 ст. л 

Продукти Кількість
Молоко біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) 1 пакетик або 50 мл
Варення 4-5 ст. л
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Йогурт з консервованими фруктами (ананас, абрикос, персик тощо)

Подрібніть фрукти і введіть в сироп. В посуд покладіть закваску, додайте • 
фрукти в сиропі. Поступово вливаючи молоко перемішуйте міксером.
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Закрийте кришкою. Помістіть в • 
йогуртницю. Встановіть час приготування. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Йогурт зі свіжими фруктами 
(апельсин, мандарин, банан, яблуко, ананас тощо)

Очистіть фрукти, розріжте, покладіть в каструльку, влийте воду, всипте цукор • 
і прокип’ятіть на слабкому вогні. охолодіть.
В посуд покладіть закваску, додайте фрукти в сиропі. Поступово вливаючи • 
молоко перемішуйте міксером.
Вилийте суміш в ємність/стаканчики. Закрийте кришкою. Помістіть в • 
йогуртницю. Встановіть час приготування. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП.

Продукти Кількість
Молоко біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) 1 пакетик або 50 мл
Фрукти 1 апельсин, або 1 яблуко, або 2 мандарина, 

або 1 банан, або ломтик ананасу
Цукор 100 г
Вода треть склянки

Продукти Кількість
Молоко біля 1 л
Закваска (суха або готовий йогурт) 1 пакетик або 50 мл
Консервовані фрукти 2 ломтика ананаса, або 8 половинок 

абрикосів, або 4 половинки персиків
Сироп 4-5 ст.л
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Модель VY-7000 VY-6000 VY-5000 VY-1600         VIY-1000

Живлення 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц 220В / 50Гц

Ємність/
Стаканчики

-/ 
скляні 7шт

- /
пласт. 6 шт

- /
скляні 5 шт

1,5л/
пласт. 6 шт

1л / 
-

Потужність 20Вт 20Вт 20Вт 20Вт 15Вт

СПЕЦИФІКАЦІЯ

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Йогуртниця не працює. Перевірте чи підключений мережевий шнур до розетки. 
Впевніться що розетка діє. Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП повторно.

Йогурт не заквашується. Молоко або закваска непридатні до споживання. Молоко 
містить консерванти-антибіотики що знищують живі бактерії закваски. Спробуйте 
використовувати молоко іншого виробника.Збільшіть час приготування. В кімнаті 
холодно. Молоко надто холодне. Додайте в ємність трохи теплої води так щоб не 
перелилося через край. 

Йогурт зернистий. Молоко надто тепле. Охолодіть молоко до кімнатної 
температури. Ретельніше перемішуйте суміш.

В йогурті багато сиворотки. Йогурт недостатньо витриманий в холодильнику. 
Не переміщайте йогуртницю в процесі приготування і не встановлюйте в місцях 
вібрації.

Йогурт неприємно пахне. Йогурт готувався надто довго. Молоко прокисло.
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