
[Tłumaczenie z języka szwedzkiego] 

 
 



 
32-litrowy kocioł zacierny ze stali nierdzewnej do sporządzania zacieru, warzenia i 
schładzania. 
Zalecana maks. objętość płynu 25 l, maksymalna ilość słodu ok. 7 kg 

 
Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji. 

 

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika. 

 

OSTRZEŻENIE!!! 
Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może prowadzić do poważnego 
uszczerbku zdrowia użytkownika oraz innych osób. 

 

 CZĘŚCI SKŁADOWE I ICH MONTAŻ 

 

 

 

 1. Kocioł 

2. Pokrywa z otworem na rurę 
zwrotną 

3. Panel kontrolny 

4. Kran kulowy z szybkozłączką 

5. Kadź zacierna  

6. Uchwyt kadzi zaciernej 

7. Dolna rurka przelewowa 

8. Płyta perforowana dolna 

9. Płyta perforowana górna 

10. Filtr siatkowy „Bazooka” 

11. Czujnik temperatury 

12. Pompa 

13. Silikonowy łącznik pompy 

14. Szybkozłączka do kranu 

15. Zacisk do regulacji przepływu 

16. Silikonowa rurka obiegu 
brzeczki  

17. Rura zwrotna 

18. Spirala chłodnicza 

19. Zatyczka 



1. Instalacja pompy: 

a) Połącz nypel szybkozłączki (14) silikonową rurką (13) z pompą (12) za pomocą 
załączonych obejm zaciskowych. 

b) Wciśnij silikonową rurkę obiegu brzeczki (16) na mniejszy nypel pompy (obejma 
zaciskowa niepotrzebna). 

c) Wsuń zacisk regulacji przepływu (15) na silikonową rurkę obiegu brzeczki (16). 

d) Zakończ rurką zwrotną (17). 

e) Pompa jest przygotowana do połącznia z kranem (4) za pośrednictwem 
szybkozłączki. 

2. Montaż spirali chłodniczej:  

a) * Średnica zewnętrzna spirali chłodniczej ma 12 mm, co odpowiada średnicy 
popularnych węży ogrodowych (np. Gardena). Pamiętaj o dokręceniu obejm 
zaciskowych (15 mm). 

b) * Użyj szybkozłączek i przyłączy np. typu Gardena do połączenia węża 
z kranem. 

* UWAGA! Zestaw nie zawiera szybkozłączek ani przyłącza kranowego. 

Warzenie 

1. Przed pierwszym użyciem: 

a) Wlej do kotła (1) przynajmniej 10 litrów gorącej wody ze środkiem do zmywania 
(dozowanie wg zaleceń producenta). 

b) Włóż do kotła pojemnik na słód (5) z górną płytą perforowaną (9), bez uchwytu (6) 
i połącz pompę z kranem (4). 

c) Włącz pompę i pozwól jej pracować przez przynajmniej 5 minut. 

d) Płucz pojemnik na słód poruszając rurą zwrotną i regulując siłę przepływu. 

e) Wyjmij pojemnik na słód, po czym włóż do kotła spiralę chłodniczą (18) i powtórz 
procedurę opisaną w punkcie „d”. 

f) W bieżącej wodzie wypłucz dokładnie pojemnik na słód i mniejsze części. 

g) Wylej z kotła pozostały płyn, a kocioł wypłucz bieżącą wodą. 

h) Napełnij kocioł 10 litrami czystej wody bez środka do zmywania i powtórz całą 
procedurę czyszczenia od punktu „b”. 

i) Zalecamy przynajmniej dwukrotne płukanie urządzenia wodą bieżącą. 

2. Przygotowywanie zacieru: 

a) Napełnij kocioł odpowiednią ilością wody. Większość przepisów zaleca 3,5 litra 
wody na kilogram słodu, np. 5 kg słodu zalej 17,5 litra wody. UWAGA! Nie 
zapomnij jednocześnie przygotować wody do wysładzania słodu (punkt 3 poniżej). 



b) Podłącz urządzenie do źródła zasilania i uruchom je naciskając przycisk On/Off . 

 
 

        Podgrzewanie 

         Uwaga! Temp. 

           Temperatura 

                      Timer 

     Obniżanie. temp. 

         UWAGA! Błąd 

    Timer nastawiony 

 

 
 

Temp. ustawiona 
Podgrz. 700W 

Wł./Wył. 
Moc grzania 
Zwiększ. temp. 
 

Podgrz. 1800W 

Podgrz. 2500W 

c) Wciśnij TEMP i naciskając przycisk SET ustaw żądaną temperaturę wody. 
Pamiętaj, że temperatura wstępnego zacierania powinna być nieco wyższa od 
planowanej temperatury zacierania. Np. zakładając zacieranie w 67oC należy 
podgrzać wodę do 75oC. Wybrania odpowiedniej temperatury nie musisz 
potwierdzać żadnym przyciskiem. 

d) W celu szybszego podgrzania wody wciśnij przycisk POWER i wybierz 2500W. 

e) Przykryj kocioł pokrywą i zaczekaj aż woda osiągnie żądaną temperaturę.  

f) Po osiągnięciu temperatury wciśnij TEMP aby ją obniżyć do wymaganej 
temperatury procesu zacierania i, po wciśnięciu POWER ustaw moc na 700W. 

g)  Zdejmij pokrywę, wsuń do kotła kadź zacierną (5), po czym zaślep zatyczką (19) 
dolną rurkę przelewową (7). 

h) Rozpocznij wstępne zacieranie: wsypuj do wody słód rozprowadzając go 
dokładnie mieszadłem browarniczym. 

i) Wyjmij zatyczkę (19) i połóż ją na górnej płycie perforowanej (9), przykryj kocioł 
pokrywą (2), podłącz pompę (12) oraz włóż rurę zwrotną (17) w otwór pokrywy (2). 

j) Włącz pompę naciskając przycisk ON/OFF przejściówki (w zestawie). 

k) Po osiągnięciu pożądanej temperatury zacierania ustaw czas naciskając przycisk 
TIMER oraz przyciski SET- oraz / lub SET+.  

l) Reguluj przepływ brzeczki zaciskiem (15) tak, aby nie przeciekała rurką 
przelewową a przeciekała przez płytę perforowaną. 

m) Pod koniec zacierania podnieś temperaturę naciskając na TEMP i zwiększ moc 
podgrzewania do 1800W/2500W. 

  



3. Wysładzanie: 

a) Wyłącz pompę, zdejmij pokrywę i załóż uchwyt (6) na kadź zacierną (5). 

b) Unieś kadź zacierną i ustaw ją nóżkami na krawędzi kotła. 

c) Naciśnij przycisk POWER, wybierz 2500W rozpocznij podgrzewanie maksymalną 
mocą. 

d) Przystąp do wysładzania odmierzoną ilością wody do momentu aż osiągniesz 
docelową ilość brzeczki niechmielonej.  

 

4. Gotowanie brzeczki niechmielonej i jej schładzanie: 

a) Kiedy brzeczka zaczyna się gotować, na jej powierzchni pojawi się piana, należy 
ją stale mieszać aż zniknie. 

b) Przy podgrzewaniu na 1800W odparowuje ok. 2 l brzeczki, przy 2500W ca 3½ l. 
Dla przepisu na 23 l polecamy warzenie 26 l mocą 1800W, dla 28 l – 2500W. 

c) Wsyp pierwszą porcję chmielu i ustaw żądany czas wciskając przycisk TIMER 
(zwykle jest to 60 min). 

d) Wsyp drugą porcję chmielu wg przepisu i pilnuj czasu. 

e) 10 minut przed zakończeniem gotowania wysterylizuj spiralę chłodniczą (18) 
wstawiając ją do kotła z brzeczką. Pozostaw ją w kotle.  

f) Rozpocznij etap chłodzenia otwierając po zakończeniu gotowania dopływ zimnej 
wody. 

g) W trakcie chłodzenia zalecamy kilkukrotne poruszanie spiralą w kotle. 

h)  Aby szybciej ostudzić brzeczkę można, po jej ostudzeniu do 60oC, można 
przetaczać ją za pomocą pompy. 

UWAGA! Jeśli całkowita ilość użytego chmielu przekracza 30 g konieczne jest 
umieszczenie go w siatkowych woreczkach siatkowych (najlepiej robić to zawsze).  

 

5. Zlewanie brzeczki chmielonej: 

a) Po ostudzeniu brzeczki do odpowiedniej temperatury (minimum 25oC) należy zlać 
ją przez kran kulowy (4) do umytego pojemnika fermentacyjnego. Można także 
zrobić to korzystając z pompy.  

6. Czyszczenie urządzenia (patrz pkt. 1). 

 

INFORMACJA O ODPADACH NIEBEZPIECZNYCH 
Zużytego produktu nie wyrzucaj razem z odpadami domowymi; oddaj 
je do odpowiedniego punktu recyklingowego, którego adres 
otrzymasz kontaktując się z przedstawicielem producenta lub władz 
lokalnych. 

 


