Betjeningsinstruktion
Udskiftning af tom fustage

1. Luk for fustagen ved at trykke
2. Drej anstikkernøglen ca. ⅟4 omgang
håndtaget sammen og løfte op.
mod uret og løft den af.
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Udskiftning af tom CO2 flaske

1. Flasken er tom, når viseren på indholdsmanometeret er nederst i det
røde felt.
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2. Luk hanen på flaskens top ved at
dreje den med uret.
3. Afmontér trykslange med nøgle
ved at dreje den mod uret.

Sikkerhedskæde
CO2-pakning

3. Fjern plastikkapslen på den nye
fustage. Vær altid sikker på at
anvende fustagen med kortest
holdbarhedsdato først!

4. Anstikkernøglen anbringes med et
let tryk og drejes ca. ¼ omgang med
uret. Åben for fustagen ved at trykke
håndtaget ned.

Fustager skal opbevares og anstikkes ved 18-24 ⁰C.
Fustage holdbarhed: 1 uge efter anstikning.
Hvis fustager står ved stuetemperatur, renses anlægget 1 gang
pr. måned: Se instruktion på rensedunk.

4. Udskift den tomme flaske med en
ny. Husk at sikre flasken med
sikkerhedskæden. Fjern støvhætte
og kontrollér, at CO2-pakning sidder,
som på billedet.
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5. Påmontér trykslange med nøgle
ved at dreje med uret.
6. Åben hanen på flaskens top ved at
dreje den mod uret.

Indstilling af CO2 tryk
Tommelfingerregel:
Rumtemperatur/10 = CO2 tryk
Eks. v. 24 ⁰C: 24/10 = 2,4 bar
Co2 tryk normalt indstillet til 2,4.

7. Kontrollér indholdsmanometeret (ca. 60
bar ved stuetemperatur – dog er trykket væsentligt lavere, hvis flasken er kold).

Fejlfindingsoversigt
Der kommer ingen øl ud

Øl løber for hurtigt

Øl løber for langsomt

Øl uklart

Dårlig ølsmag

For lidt CO2 i øllet

For meget CO2 i øllet

For varmt øl

Ingen "kling" på glasset

For lidt skumhøjde

Årsager

For meget skumhøjde

Problem

Løsning

Kulsyreflaske tom / lukket

Tilslut ny CO2 flaske / åbn for hanen på CO2 flaske (se instruktion).

Tom fustage

Tilslut ny fustage (se instruktion på bagsiden).

Manglende strømforsyning til automatiksøjle

Check strømforsyning til automatiksøjle. Er stikket i, el-kontakten tændt og er sikringer i orden?

Anstikkernøgle ikke tilsluttet korrekt

Tilslut antikkernøgle korrekt (se instruktion på bagsiden).

Ølledning klemt eller tilstoppet

Check om ølledning er klemt eller stoppet.

Ølomskifter ikke betjent korrekt

Kvittér på rød knap. Tryk på gul knap indtil grøn knap lyser konstant.

Skumdetektor ikke betjent korrekt

Tryk på knap på toppen af skumdetektor til kammeret er fyldt med øl. Udløs kuglen (se instruktion).

Ventiler på manifold / tanke ikke åbne

Check at ventiler, der skal være åbne, er åbne. Ved tanke check at luftslangen er monteret korrekt ( tryk 2,8 bar).

Fejlbetjening af hane

1: Hold glasset skråt to cm under hanen. 2: Åbn hanen helt. 3: Skænk 2/3. 4: Ret glasset op og skænk færdigt.

For lang tid siden åbning af fustage

Tilslut ny fustage. NB: max. holdbarhed er 7 dage efter anstikning!

Øllets holdbarhedsdato er overskredet

Tilslut ny fustage (se instruktion på bagsiden)

Ølledning er ikke ren

Rens min. ølledning 1 gang pr. måned (stuetemperatur) På køl renses 5 gange pr. år. Se renseinstruktion på rensedunk.

Glas vasket med afspændingsmiddel

Check opvaskemaskine for korrekt sæbe/afspændingsdosering. Brug ingen eller kun meget lidt afspændingsmiddel.

Glas ikke rent

Brug kun rene glas.

Fustage opbevaret for koldt

Opbevar fustage ved samme temperatur, som den anstikkes. Min. 18 ⁰C.

CO2-tryk for højt

Check CO2-tryk (se instruktion på bagsiden).

Fustage opbevaret for varmt

Opbevar fustage ved samme temperatur, som den anstikkes. Max. 24 ⁰C.

CO2-tryk for lavt

Check CO2-tryk (se instruktion på bagsiden).

Køleren køler ikke

Check at der er fri lufttilførsel og -afgang til/fra køler og at temperaturen i det omgivende rum ikke overstiger 24 ⁰C.

Manglende strømforsyning til køler

Check strømforsyning til køler. Er stikket i, el-kontakten tændt, og sikringer i orden.

Kølerribber på køler ikke rene

Rengør kølerribber med en børste, så indtaget er helt fri for støv.

Hvis du stadig har udfordringer med anlægget, er vores serviceteam klar til at hjælpe dig på hotline telefonnr.: +45 81 40 28 00

