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Ta nejlepší piva jsou vyrobena z chmele, sladu a kvasnic. Grainfather nabízí možnosti stejné, jako
má profesionální sládek. Tento návod k obsluze vás vším provede a budete mít možnost uvařit
vaše první pivo ze základních surovin doma.

Bezpečnostní informace:
• Přečtěte si před použitím všechny pokyny.
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho
servisním technikem nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí.
• Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a pro nekomerční použití.
• Před čištěním, během skladování a v případě závady vždy odpojte přístroj z el. sítě.
• Pro ochranu proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, neponořujte elektrické kabely do vody,
nebo jiné tekutiny.
• Nádoba, víko a potrubí mohou dosáhnout teplot až do 100 °C, a proto je třeba zacházet velmi opatrně.
Nikdy nepřesunujte přístroj, když je v provozu.
• Madlo na boku je určen pouze pro přepravu, jakmile je Grainfather v prázdném a nepoužívaném stavu.
• Uložte tento návod pro budoucí použití.

Technická specifikace:
Celková hmotnost: 10 kg
Maximální objem: 30 litrů
Rozměry: 733x386 mm
Materiál: nerezová ocel 304
Magnetické čerpadlo: příkon 6W, 1800 ot/min.
Maximální příkon: 2000 W
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1. Kryt čerpadla
4. Držák čerpadla
7. Sil. hadice k čerpadlu spodní
10. Matice teploměrové sondy
13. Přívod k filtru
16. Spodní držák potrubí
19. Horní držák potrubí
22. Těsnění k pojistnému ventilu
25. Potrubí pro recirkulaci
28. Tělo přístroje
31. Zástrčka pro čerpadlo
34. Vnitřní koš
37. Těsnění vrchního plechu
40. Spodní přepadová trubka
43. Matice

2. Šroub čerpadla
5. Čerpadlo
8. Trubice k čerpadlu
11. Kryt teploměrové sondy
14. Filtr
17. Výtlačné potrubí
20. Šroub
23. Pojistný ventil
26. Silikonová hadička
29. Kryt ovl. skříně
32. Zástrčka pro ohřev
35. Kryt zrna
38. Vrchní děrovaný plech
41. Těsnění spodního plechu

Součástí dodávky jsou náhradní gumová těsnění
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3. Šroub čerpadla
6. Silikonová hadice k čerpadlu horní
9. Reset spínač
12. Dno
15. Hadicová svorka
18. Matice
21. Kulový ventil
24. O kroužek
27. Tvrzené skleněné víko
30. Ovládací skříň
33. Zvedací rukojeť
36. Přetok
39. Vrchní přepadová trubka
42. Spodní děrovaný plech
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SESTAVENÍ PŘÍSTROJE
Doporučujeme přečíst, než započnete s vařením:
Stránka 15 – čištění. Před první použitím je nutné celý přístroj vyčistit.

1. MONTÁŽ RECIRKULACE

Zkontrolujte, zda je O-kroužek (24) umístěn do drážky trubky. Pak
navlékněte silikonovou hadici (26) přes ostnatý konec
recirkulační potrubí (25). Odložte na pozdější použití.

2. MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

Rozbalte řídící jednotku (30) z obalu a zajistěte ji na místě.
Závrtné šrouby na zadní straně řídící jednotky pasují do
otvorů v kovu.
Kabely z ovládací skříňky protáhněte pod rukojetí
Poznámka: Pokud budete mít dva náhradní šrouby v balení,
můžete jimi jednotku přichytit.

Připojte kabel z čerpadla do vstupu čerpadla pod ovládací
skříní (pump socket)a udělejte totéž pro zástrčku přicházející
z topení (heating socket).
Poznámka: Pravděpodobně byste chtěli zvednout zařízení na
vyvýšenou podložku, ale pamatujte, že je nejlepší umístit
Grainfather na podlahu, abyste později nemuseli zvedat
vysoko těžká břemena.
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3. SESTAVENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

Rozbalte výtlačné potrubí (17). Umístěte jej dolů přes
držáky na straně kotle. Zatlačte spodní část tohoto
potrubí do horní silikonové hadice (6) na výstupu
čerpadla.
Nasaďte hadicovou sponu (15) a pevně ji nasuňte
kolem čerpadla silikonové trubice horní (6).
Nyní přišroubujte výtlačné potrubí (17) se šroubem
(20) a maticí (18) k hornímu držáku potrubí (19).

4. PROVOZ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

Close – ventil uzavřen
Open – ventil otevřen

Nikdy nepoužívejte zařízení bez bezpečnostního
ventilu!
Ventil udržujte v čistotě!
Pokud se bezpečnostní ventil ucpe, přerušte
provoz čerpadla a vyčistěte ho.
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5. SESTAVENÍ KOTLE A VNITŘNÍHO KOŠE

Vezměte kryt teploměrové sondy (11) a
matici (10). Sestavte ji, jak je uvedeno
na obrázku. Ujistěte se, že matice je pevně
přišroubována.

Zasuňte do sebe přívod filtru (13) a filtr (14) podle
obrázku. Připevněte do těla přístroje (28).

Vložte sondu teploměru do krytu sondy (11).

www.vasepivo.cz
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Zatlačte spodní děrovaný plech (42) s těsněním (41)
až dolů do vnitřního koše (34). Tlačte dolů po
stranách a ujistěte se, že je ve vodorovné poloze.
Poznámka: Možná budete muset pevně tlačit, ale je
to navrženo tak, aby těsně plech těsně dosedal. Tato
operace může vyžadovat zvýšenou trpělivost.

Odstraňte matici (43) ze spodní přepadové trubky
(40). Umístěte spodní přepadovou trubku (40) do
otvoru ve spodním děrovaném plechu (42). Zajistěte
trubku maticí (43) pevně rukou.

Zatlačte na horní přepadovou trubku (39) přes spodní
přepadovou trubku (40). Ujistěte se, že drátěné pružiny
směřují dolů.
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6. ZAPOJENÍ PROTIPROUDOVÉHO CHLADIČE

CONNECTION A – hot wort in
CONNECTION B – cold tap water in
CONNECTION C – tap water out
CONNECTION D – cold wort out
RED HOSE
BLUE HOSE

Vstup horké mladiny
Vstup studené vody
Výstup teplé vody
Výstup studené mladiny
Červená hadice
Modrá hadice

Přišroubujte plastovou matici na výstupním potrubí pro
připojení chladiče na Grainfather. Zkontrolujte, zda
tam je O kroužek.
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Ujistěte se, že máte dostatečný zdroj vody. Součástí balení
jsou různé přípojky na vodu.

Tento obrázek znázorňuje umístění chladiče při chlazení
mladiny.

www.vasepivo.cz
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NÁVOD K OBSLUZE
1.

OVLÁDÁNÍ

Pump on – čerpadlo zapnuté
Pump off – čerpadlo vypnuté
Power – zapnutí/vypnutí
Set – nastavení
Boil On – vaření zapnuto
Off – vypnuto
Mash On – ohřev zapnut
Temperature inrease – zvýšit teplotu
Temperature decrase – snížit teplotu
Temperature display – displej s teplotou

Nastavení ohřevu (termostat v provozu):
Přepněte přepínač do polohy ohřev (Mash). Zmáčkněte tlačítko "Set" a přidržte po dobu 3 sekund.
Rozsvítí se červená kontrolka SET signalizující, že jste v režimu nastavování teploty. Tlačítky šipek můžete
nastavit požadovanou teplotu. Asi po 10 sekundách nečinnosti se přístroj přepne do běžného režimu.
V případě, že jste nastavili vyšší teplotu, než je současná, spustí se ohřev. Pokud v běžném režimu
zmáčknete tlačítko šipky nahoru, zobrazí se na několik sekund nastavená cílová teplota.
Nastavení vaření (provoz bez termostatu):
Nastavte přepínač do polohy vaření (Boil). Přístroj bude bez termostatu ohřívat až do bodu varu. Při
dosažení teploty varu bude na displeji ukazovat hodnotu 99. Při vaření buďte opatrní, aby se dílo
nepřipálilo. Alespoň v počáteční fázi je nutné vše míchat.

Na plastovém podstavci je přepínač výkonu
500W a 2000W. Při ohřevu používejte Normal,
pro udržování teplot (prodlev) Mash.

www.vasepivo.cz
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2.

RMUTOVÁNÍ

Toto jsou obecné pokyny. Použijte je s ohledem na jednotlivé recepty vaření piva.
POZOR!
Maximální množství použitého sladu je 9 kg, minimální 4,5 kg. Pro správnou funkci přístroje musíte vždy
použít tento poměr vody. Ať vaříte podle jakéhokoli receptu.
(Množství nadrceného sladu v kg x 2.7) + 3.5 = objem přidané vody v litrech ke sladu.
Příklad: (5kg x 2,7) + 3,5 = 17 litrů přidané vody

Přidejte požadované množství rmutovací vody do
hlavní nádoby těla přístroje (28). Ujistěte se, že
vnitřní koš (34) je odstraněn
tak, že je vidět měřítko na vnitřní straně těla
nádoby.

Zadejte požadovanou teplotu a ujistěte se, že
přepínač na ovládací skříni (30) je v poloze
„Mash“. Zkontrolujte, že přepínač na spodní části
přístroje je poloze „Normal".

www.vasepivo.cz
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Vložte vnitřní koš (34) do nádoby. Ujistěte se, že
vrchní přepadová trubka (39) je zcela vysunuta.

Umístěte kryt zrna (35) na vrchní přepadovou trubku
(39), aby se sypaný slad nedostal do trubky.

Jakmile řídící jednotka signalizuje správnou teplotu,
pomalu přidávejte slad do vnitřního koše (34) za
dobrého míchání, aby se zabránilo suchým shlukům
sladu.

www.vasepivo.cz
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Do vnitřního koše (34) vložte vrchní děrovaný
plech (38), až se dosáhne vrcholu sladu. Měl by
volně spočívat na povrchu a nemá mačkat slad.
Ujistěte se, že plech je ve vodorovné poloze.
S přístrojem během provozu nehýbejte.

Vyjměte kryt zrna (35). Nasuňte přetok (36) na
horní přepadovou trubku (39) a zatlačte dolů, až
zapadne do otvoru v horní části děrovaného
plechu (38). Poznámka: Netlačte silou.

Umístěte tvrzené skleněné víko (27) na tělo
přístroje.
Poznámka: klipy by neměly být používány k
zajištění víka, jsou pouze k uchycení destilačního
nástavce.
Přišroubujte potrubí pro recirkulaci (25) do
výtlačného potrubí (17). Ujistěte se, že je správně
navlečená silikonová hadička (26).
Měla by projít otvorem ve skleněném víku a
dotýkat se děrovaného plechu (38).

www.vasepivo.cz
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Zapněte magnetické čerpadlo a postupně zvyšujte
teploty podle vašeho receptu.
Mladina bude protékat recirkulační trubkou.
Je běžné, že teplota kolísá o stupeň až dva. Spínač
na ovládací skříni by měl být v poloze „Mash“.
Hladina mladiny by neměla přesahovat přetok
(36). Regulovat rychlost průtoku můžete kulovým
ventilem (21). Při prodlevách můžete u menších
várek, přepnout spodní spínač výkonu na „Mash“
(500 W).

Po dosažení konečné teploty sundejte potrubí pro
recirkulaci (25) a skleněné víko (27).
Na vnitřní koš (34) nasaďte zvedací rukojeť (33) a
koš opatrně vyjměte. V horní poloze ho otočte o
90°. Tím se uchytí na nosném prstenci těla přístroje
(28).

Nechte mladinu z mláta odkapávat do kotle, jemně zatlačte vrchní děrovaný plech (38) směrem dolů, až
dosedne na mláto (poznámka: to může být trochu horké). Jemně zalijte připravenou horkou vodu na mláto.
Mláto vhodným způsobem zlikvidujte. Teplota vody by měla být 75°C. Množství vody se dá spočítat podle
tohoto vzorečku:
Požadované množství mladiny v litrech – Objem přidané vody na počátku + (hmotnost sladu v kg x 0,8) =
Objem vody na prolití
Příklad: 20 – 17 + (5x0,8) = 7 litrů

www.vasepivo.cz
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3.

CHMELOVAR

Poté, co všechna voda proteče přes mláto, odstraňte vnitřní koš (34) a nastavte přepínač na ovládací skřini
(30) na „Boil“ – vařit. Tím se z provozu vyřadí termostat a topení běží na plný výkon bez přerušení. Ujistěte
se, že přepínač výkonu na spodní části zařízení je nastaven na "Normal" (2000W).
Jak se mladina dostane do varu, proteiny vyplavou v pěně nahoru. Budete muset jemně míchat po dobu 5 10 minut až pěnění přestane.
V době varu přidejte chmel podle vašeho receptu a vařte po dobu 60-90 minut za občasného jemného
míchaní. V době chmelovaru nepřiklápějte nádobu skleněným víkem! Na závěr chmelovaru doplňte vařící
vodu pro požadovaný objem.

4.

CHLAZENÍ

Po chmelovaru nasaďte tvrzené skleněné víko
(27) a umístěte na něj chladič. Přišroubujte
plastovou matici na průhledné hadici (připojení
A) na výtlačné potrubí (17). Vložte průhlednou
hadicí (připojení D) do otvoru ve víku z
tvrzeného skla (27). Zapněte čerpadlo.
Recirkulace by měla probíhat po dobu nejméně
5 minut pro sterilizaci chladící spirály.

Dvě dlouhé barevné hadice chladicí jednotky
(připojení B a C) jsou vodní hadice. Připojte
modrou hadici na přípojce
B na váš zdroj studené vody.
Červená hadice na konektoru C je místo, kde
voda odtéká. Tuto teplou vodu můžete
vypouštět do kanalizace, nebo použít později
např. na mytí.

www.vasepivo.cz
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Vypněte ohřev. Zapněte průtok chladicí vody.
Vypněte čerpadlo a vložte průhlednou hadici
z přípojky D do čisté a sterilizované kvasné
nádoby. Průtok mladiny a tím i výstupní teplotu
mladiny můžete regulovat kulovým ventilem.
(přivřený ventil – pomalejší průtok a nižší
výstupní teplota mladiny).
Po přepuštění mladiny a správného vychlazení na
zákvasnou teplotu, změřte počáteční hustotu
(cukernatost) a přidejte kvasnice podle vašeho
receptu.

5.

ČIŠTĚNÍ
Vylijte kal po vaření. Nádobu vymyjte vodou.
Vyjměte filtr čerpadla (14), vypláchněte ho.
Rozeberte kulový ventil (21, 22, 23) a
propláchněte ho. Propláchněte i výtlačné
potrubí (17). Kulový ventil našroubujte zpět.
Vymyjte vnitřní koš (34) a děrované plechy.
Můžete použít měkkou hubičku, nebo jemný
kartáček. Na vodní kámen použijte prostředky
k tomu určené, nebo roztok octové vody.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a
ostré nástroje!
Do těla přístroje napusťte horkou vodu, nebo ji
ohřejte na 55°C. Přidejte dezinfekční přípravek,
např. VWP.

Připojte chladič mladiny podle instrukcí
v sekci CHLAZENÍ. Pusťte čerpadlo a nechte
vodu s dezinfekcí cirkulovat.

www.vasepivo.cz
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Po 5 minutách odpojte chladič a připojte
potrubí pro recirkulaci (25). Nechte cirkulovat
10 minut. Poté vše opláchněte čistou vodou.

Předchozí dva body zopakujte i s čistou
vodou. Nezapomeňte vyčistit všechny
součásti přístroje. Vše nechte okapat a
uschnout. Vodu z chladiče můžete
vyfouknout vzduchem. Před uložením musí
být vše dokonale suché!

Další informace například o výpočtu alkoholu v pivu, o kvašení, chmelení atd., naleznete na stránkách
www.vasepivo.cz, kde si můžete zakoupit i suroviny a potřebné příslušenství.
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Návod na výrobu 20 litrů pšeničného světlého piva:
Suroviny:
3 kg pšeničný slad, 2 kg český slad
20 g chmele Premiant, 25 g chmele Žatecký poloraný červeňák
kvasnice svrchní Safale US-05 nebo Premium Gold pro neutrálnější chuť, nebo Brewferm Blanche,
Brewmaster Wheat Beer, Danstar Munich Wheat pro více ovocných tónů.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

Všechen slad nahrubo sešrotujte.
Do sestaveného těla přístroje Grainfather (28) nalijte 17 litrů vody.
Do těla přístroje (28) vložte vnitřní koš (34).
Umístěte kryt zrna (35) na vrchní přepadovou trubku (39), aby se sypaný slad nedostal do trubky.
Nastavte 40°C. podle návodu na straně 9. Jakmile řídící jednotka signalizuje správnou teplotu,
pomalu přidávejte slad do vnitřního koše (34) za dobrého míchání, aby se zabránilo suchým
shlukům sladu.
Do vnitřního koše (34) vložte vrchní děrovaný plech (38), až se dosáhne vrcholu sladu. Měl by volně
spočívat na povrchu a nemá mačkat slad. Ujistěte se, že plech je ve vodorovné poloze. S přístrojem
během provozu nehýbejte.
Vyjměte kryt zrna (35). Nasuňte přetok (36) na horní přepadovou trubku (39) a zatlačte dolů, až
zapadne do otvoru v horní části děrovaného plechu (38). Poznámka: Netlačte silou.
Umístěte tvrzené skleněné víko (27) na tělo přístroje.
Přišroubujte potrubí pro recirkulaci (25) do výtlačného potrubí (17). Ujistěte se, že je správně
navlečená silikonová hadička (26).
Zapněte magnetické čerpadlo. Dodržte prodlevu 10-15 minut.
Dílo zahřejte na 52°C a znovu zařadíte prodlevu 15-20 minut.
Zvyšte teplotu na 62°C s prodlevou 30 minut.
Zahřejte na teplotu 72°C a prodlevu 30 minut.
Vše nakonec zahřejte na 78°C. Prodleva postačí jen 5 minut.
Po dosažení konečné teploty vypněte čerpadlo, sundejte potrubí pro recirkulaci (25) a skleněné
víko.
Na vnitřní koš (34) nasaďte zvedací rukojeť (33) a koš opatrně vyjměte. V horní poloze ho otočte o
90°. Tím se uchytí na nosném prstenci těla přístroje (28).
Nechte mladinu z mláta odkapávat do kotle, jemně zatlačte vrchní děrovaný plech (38) směrem
dolů, až dosedne na mláto (poznámka: to může být trochu horké). Jemně zalijte připravenou
horkou vodu o objemu 7 litrů na mláto. Mláto vhodným způsobem zlikvidujte. Teplota vody na
prolití by měla být cca 75°C.
Dále postupujte podle pokynů výše – CHMELOVAR (str. 14). Nasypte 20 g Premianta do sladiny.
Vařte 45 minut. Poté přisypte 15 g Žateckého poloraného červeňáku a vařte 15 minut. Po této době
přidejte zbylých 10 g Žateckého poloraného červeňáku a vařte už jen 10 minut. Dolijte vařící vodu
na celkových 20 litrů mladiny.
Postupujte podle pokynů – CHLAZENÍ (str. 14). Výstupní teplota mladiny by měla být cca 20°C. je-li
vyšší, přivřete kulový ventil. Je-li nižší, ventil více otevřete. Na dně těla přístroje (28) zůstanou asi 2
litry mladiny s kalem. Tento zbytek vylijte. Přístroj celý vyčistěte.
Nechte proběhnout hlavní kvašení s kvasnou zátkou naplněnou převařenou vodou v teplotách
podle doporučení na kvasnicích.
Po ukončení kvašení (hustota se ustálí) mladé pivo stočte do lahví, soudků apod. Přidejte na
každých 0,5 litrů piva 3 g dextrózy (odměrka označená jako 0,5), nebo fermentační drops.
Nechte pivo týden při teplotě stejné, jaká byla u hlavního kvašení a poté alespoň na 2 týdny dejte
pivo uležet v chladu.

www.vasepivo.cz

18
Celá várka zabere asi 6 hodin času včetně přípravy a čištění. Výsledkem bude světlé středně hořké 12°13°pšeničné pivo (stupňovitost je závislá na výtěžnosti ze sladu, zejména na důkladnosti proplachování
mláta).
Při průtoku chladící vody chladičem asi 12l/min o teplotě 8°C a při plně otevřeném kulovém ventilu bude
teplota vychlazené mladiny cca 18°C.
Tento návod lze použít i pro jiná piva s jinými vstupními surovinami.
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