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BREWSTER BEACON 40
A 70 L
ALL – IN ONE SYSTEM

www.vasepivo.cz

2

Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám ke koupi Vašeho přístroje. Přečtěte si pečlivě následující pokyny,
a dodržujte je, abyste předešli možným škodám. Neručíme za škody, které vzniknou
nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným použitím.
Technické údaje
Napájení proudem 220-240 V ~ 50-60 Hz 220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon 2500 W 3000 W
Bezpečnostní pokyny
• Před použitím si přečtěte pečlivě všechny pokyny.
• V případě, že síťový kabel nebo zástrčka jsou poškozeny, musí být vyměněny
výrobcem autorizovanou odbornou dílnou nebo podobně kvalifikovanou osobou.
• Nepřipojujte přístroj do vícenásobných zásuvek, abyste předešli přetížení.
Nepřipojujte přístroj na zásuvky, na které jsou již připojeny jiné přístroje.
• Zkontrolujte před použitím napětí na štítku přístroje. Připojujte přístroj pouze na
zásuvky, které odpovídají napětí přístroje.
• Přístroj není určen pro komerční použití, ale pouze pro použití v domácnosti a
podobných prostředích.
• Instalujte přístroj pouze na místech, kde na něj budou dohlížet odborné síly.
Pokyny pro montáž
• Přístroj musí být před použitím umístěn na stabilním, bezpečném a horizontálním
podkladu.
• Plná nádoba horké zápary může vážit až 40 kg. Rovný podklad je předpokladem pro
přečerpávání během vaření.
• Vyhýbejte se šikmým podkladem. Nejlépe se hodí dřevěná bedna nebo stůl, který ne
je příliš vysoký.
• Nepohybujte přístrojem během vaření.
• Rukojeti jsou určeny pouze k přepravě přístroje v prázdném stavu.
• Držte děti a zranitelné osoby nutně pryč od přístroje během provozu.
Návod na vaření
1. Vyčistěte nejprve všechny části, které později přijdou do kontaktu s pivem. čištění
je důležité, abyste později vyrobili kvalitativně vysoko-hodnotné pivo.
2. Vložte mřížkovou vložku do kotle. Dejte potom zásobník zrna do kotle.
3. Přidejte vodu. Nastavte teplotu, výkon a čas odpovídající receptu na pivo.
4. Když se dosáhne teplota zápary, přidejte slad, dokud nepokryje vodu a jedenkrát
pořádně promíchejte.
5. Protřepává zápary pravidelně během nálevových procesu.
6. Po zapaření nadzvedněte trochu zásobník zrna a otočte ho, bude držen kruhem.
Nechte slad 5 minut okapat. Pokropte pak slad se 72 stupňů Celsia horkou
vodou, abyste dostali více sladiny.
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