


POZOR:
Při sanitování nesmí být teplota vody vyšší než 40 °C!













Údržba:
Po každém použití nápojové vedení chladiče proplách-
něte tlakem vody (viz. Sanitace vodou), pro snadnější 
propláchnutí použijte sanitační adaptér dle druhu Vaše-
ho naražeče (není standardní přislušenství).
Jednou za dva měsíce je nutné chladič vysanitovat che-
micky (viz. Chemická sanitace). Sanitaci buď můžete  
provést  sami pomocí sanitačního soudku a sanitačního 
roztoku, nebo si nechat Váš chladič vysanitovat odbor-
ně,  například  u  naši  firmy. 
Každé 2 měsíce je potřeba kontrolovat čistotu konden-
zátoru, případné nečistoty ofouknout tlakem  vzduchu 
nebo vyčistit ometením, v opačném případě hrozí sníže-
ní chladicího výkonu, nebo poškození chladiče.
 
NA CHLADIČ SE NESMÍ POKLÁDAT PŘEDMĚTY, 
KTERÉ BY ZABRÁNILY CIRKULACI  VZDUCHU.

Sanitace chemická (sanitační sud):
Nejprve odšroubujte hlavici ze sanitačního soudku, do 
soudku nalijte čistou vodu. Našroubujte zpět hlavici na 
sanitační sud, naražte do ní naražeč a natlakujte stejným  
způsobem jako když narážíte sud s nápojem.
Otevřete páku výčepního kohoutu a nechte ji otevřenou 
dokud z kohoutu nezačne téci čistá voda. Potom do sa-
nitačního soudku nalijte zředěný sanitační roztok v pře-
depsaném poměru (obvykle 1:80), sanitační roztok apli-
kujte do vedení stejným způsobem jako vodu. Sanitační 
roztok nechte cca 20 minut působit. Po 20 minutách  
odražte  naražeč  ze  sanitačního  soudku a důkladně ho 
vymyjte čistou vodou a napusťte do něj vodu. Opět na-
ražte naražeč na soudek a chladič důkladně propláchně-
te čistou vodou, minimálně 5 litrů. Pro dokonalé prove-
dení sanitace kompletního chladicího zařízení použijte 
sanitační kuličky, které vsadíte do hadice  za naražeč  a  
„prožeňte  je“ vedením.

Sanitace vodou (sanitační adaptér):
Sanitační adaptér připojte k vodovodnímu řádu pomocí 
hadice. POZOR! Maximální teplota vody nesmí být 
vyšší než 40 °C! Až dotočíte sud naražte naražeč do 
sanitačního adaptéru stejným způsobem, jako byste 
naráželi sud. Po naražení otevřete páku výčepního ko-
houtu a nechte otevřenou, dokud z něj nepoteče čistá 
voda (vypláchnou se všechny zbytky nápoje a částečně 
usazeniny). Poté doporučujeme tlakem vzduchu vytlačit 
případné zbytky vody z pivního vedení.
Nezapomeňte:
Výčepní kohout demontovat a vyjmout sanitační kulič-
ku. Při sanitaci nezapomeňte na výčepní kohout a na-
ražeč. Je potřeba je rozebrat, namočit do sanitačního 
roztoku a vyčistit a odstranit všechny usazeniny.
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CAUTION:
When sanitizing, the water temperature must not be 
higher than 40 °C!





7. Beverage

1. Beverage inlet
2. Keg coupler (S-type, A-type,
M-type)
3. Plastic fitting F 5/8x8 mm
4. Plastic fitting F 5/8x9.5 mm
5. Plastic fitting F 7/16x8 mm
6. Pressure reducer for Co2
bootle mini
7. Beverage

1. Beverage inlet
2. Air outlet
3. ON/OFF switch for the
     compressor
4. Keg coupler (S-type, A-type,
     M-type)
5. Plastic fitting F 5/8x9.5 mm
6. Plastic fitting F 5/8x8 mm
7. Plastic fitting Y 8x8x8 mm
8. Beverge









Maintenance:
After each use, rinse the beverage tube with a pressured 
water (see Sanitation with water below). For easier 
sanitation use a sanitary adapter according to the type 
of your keg coupler. It is necessary to sanitize chemically 
once every two months (see Chemical sanitation below). 
You can sanitize either yourself using a special sanitizing 
plastic keg or you can get it done by a professional. It is 
also necessary to check the cleanness of the capacitor 
every 2 months and to blow off any impurities with air 
pressure or just easily dust off otherwise you will be 
risking reduction of the cooling power or even damage 
to the cooler.
TO AVOID BAD AIR CIRCULATION, DO NOT PLACE 
ANY  OBJECTS  ON  TO  THE  COOLER.

Chemical  sanitizing  (using  a  sanitizing  bottle):
Unscrew the head from the sanitizing  bottle and pour 
clean water inside. Screw the head onto the sanitizing 
keg, then connect the keg coupler and pressurize the 
same way you would with the beer or the beverage. 
Pull the draft tap towards you and wait until the water 
runs clear. Then pour the diluted solution into the 
sanitizing bottle in the specified ratio (usually 1:80), pull 
through the system and let it sit for about 20 minutes. 
After about 20 minutes disconnect the keg coupler and 
wash it thoroughly with clean water. Connect the keg 
coupler back onto the sanitizing bottle and thoroughly 
rinse with at least 5 litres of clean water. To complete 
the sanitizing properly, also use the sanitizing balls. 
Place the sanitizing balls into the tube (behind the keg 
coupler) and let it run through the system.

Cleaning  with  water (using a cleaning adapter):
Connect the cleaning adapter to the water supply 
using the hose. CAUTION! The maximum water 
temperature should not exceed 40 °C! When you 
finish the keg, connect the keg coupler into the 
sanitation adaptor the same way you would do with the 
beer keg. Pull the draft tap towards you and wait until 
the water runs clear (you will flush out all the remains 
of the beverage and also some sediment). Then we 
recommend to squeeze out any remaining water from 
the beer line by air pressure.

Do  not  forget:
Disconnect the dispensing tap and remove the 
sanitizing ball. When sanitizing do not forget to also 
sanitize the dispensing tap and the keg coupler. You 
need to disassemble them, then soak in a chemical 
solution and clean thoroughly to remove any residue 
left by the beer.
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