
Návod na použi- mincovního automatu na syrové kravské mléko 

1. Provozní doba- je každý den dopoledne od 7.00 hod do 11.30 
hod a odpoledne od 15 do 18 hodin. 

2. Vypláchnu- automatu – každý zákazník si před začátkem 
stáčení mléka provede propláchnuC automatu čistou vodou. 
PropláchnuC automatu se spusC stlačením tlačítka „Proplach“, 
nebo po každém uzavření dvířek automatu. Přitom si může 
zákazník i opláchnout donesené nádoby na mléko. Při 
proplachování automatu s otevřenými dvířky hrozí obsluze 
postříkání vodou. Proto proplachování automatu provádějte při 
uzavřených dvířkách. Pokud si budete oplachovat donesené 
nádoby, tak je vhodně držte pod plnící trubkou. 

3. Vložení mincí do mincovníku – do mincovníku vložte jen tolik 
mincí kolik chcete odebrat mléka. Automat peníze nevrací! 
Celková suma vložených peněz se zobrazuje na displeji. 
Maximálně můžete vložit 200 Kč. Pak se mincovník zablokuje a 
další vkládané mince vrací. V průběhu čerpání můžete vkládat 
další mince a navyšovat Cm odebírané množství mléka. Během 
čerpání ukazuje displej zbývající kredit k odběru mléka. 

4. Čerpání mléka – provádějte při otevřených dvířkách automatu. 
Vaší donesenou nádobu vložte pod výdejní trubku, nebo jí držte 
na výdejní trubce automatu. Čerpání mléka  spusCte krátkým 
sUskem tlačítka  „START- STOP“. Čerpadlo se vypne, jakmile 
kredit dosáhne nulové hodnoty. Během čerpání můžete stejným 
tlačítkem čerpadlo vypnout a čerpání mléka kdykoliv přerušit 
například při výměně nádob na mléko či čekání až poklesne 
pěna mléka. 

5. Po ukončení čerpání mléka automat uzavřete. Jakmile zavřete 
dvířka, tak automat provede propláchnuC trubek vodou. Pokud 



byste si potřebovali opláchnout naplněné nádoby s mlékem, 
vložte je uzavřené do automatu. Automat Vám je opláchne 
uzavřením dvířek, nebo je můžete opláchnout sUsknuCm 
tlačítka „Proplach“. 

6. Syrové kravské mléko je nutné před použi-m převařit! 

7. Pohyb po areálu- provádějte výhradně nejkratší cestou od 
vstupu areálu po dojírnu s mléčným automatem a to pěšky či 
svým dopravním prostředkem po označené trase. Nevstupujte 
do jiných prostor společnosU, ani do dojírny. Uvědomte si, že se 
pohybujete výrobním areálem. Dbejte zvýšené opatrnosU. 
Řádně hlídejte děU se kterými vstupujete do areálu. Dětem 
mladším 15 let se zakazuje vstup do areálu společnosU bez 
dohledu osoby mladší 18 let. Dopravní prostředky parkujte 
poblíž dojírny po pravé straně komunikace. V případě potřeby 
umožněte průjezd mechanizaci.  Při odjezdu se neotáčejte, 
popojeďte dále, odbočte doleva a vraťte se kolem dílny. 
Dodržujte maximální povolenou rychlost v areálu 20 km/hod. 

8. V případě problémů - volejte na telefonní číslo 724 045 416 Ing. 
Karel Filip, hlavní zootechnik, 724 050 442 Andrea Pinsnerová, 
zootechnička, nebo 777 642 680 Ing. Kulík, ředitel společnosU.


