
 

TEMİZLEME 

Regülatör hariç diğer tüm parçaları sıcak su ile durulayınız. Bazen 
fıçının içe yüzeyinde kalıntı şeklinde su izleri ve kalıntı lekeler kalabilir 

bunun için su içerisine çiğ pirinç koyarak fıçıyı çalkalayarak bu izleri 
giderebilirsiniz. 

SANİTASYON 

Sodyum Perkarbonat (kokusuz aktif oksijenli temizleyici) ya da piyasada 
satılan uygun sanite malzemelerini kullanabilirsiniz. Durulama 

yapmaksızın uzun süreli kullanımlarda mantar oluşumu gerçekleşebilir. 
Sanitasyon sayesinde bu durumun önüne geçebilirsiniz. 

O-RINGLER 

O-Ringler ürünlerin üzerine monte edilmiş olarak gönderilir. 
Kitlerimizin hepsinde ek olarak O-ring parçaları gönderilmektedir. 

YAĞLAMA 

O-Ringler için aromasız, kokusuz ve gıda uyumlu bir yağ veya katı 
vazelin gereklidir. Bu, cihazın kullanım ömrünü uzatmakla birlikte 

konnektörlerin daha rahat takıp çıkarılmasını sağlar.

Kullanımdan önce herhangi bir gaz kaçağı olmaması için bağlantıları kontrol edin. Gaz bağlantı 
noktalarının kontrol edilmemesinden kaynaklı gaz kaybı oluşması durumunda sorumluluk tüketiciye 
aittir. O-Ring’lerin yıpranmamış olduğundan ve diğer bağlantı noktalarının iyice sıkıldığından emin olun. 

  

Siyah konnektörü yalnızca sıvı bağlantısına (Ball Lock kapağın ortasında dik duran veya out yazan post), 
gri konnektör ise yalnızca gaz bağlantısına (Ball Lock kapağında eğimli olarak konumlandırılmıştır) 
takılmalıdır. Konnektörler yalnızca belirtilen bağlantılara takılmalıdır, ters takılması halinde kaçak yapar 
veya sıkışırlar. 
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Bu kılavuzda ; 

Setinizin kurulumu, bakımı , temizliği ve bunlara ek olarak ekipman kullanımlarındaki ip uçları belirtilmiştir. 
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İkegger sistemleri, evde yaptığınız içeceğinizi 
fıçılamaya başlamanız için ideal bir yoldur. 
Fıçılama, sizi saatlerce süren temizlik, şişleri 
saklama ve kapaklama uğraşından kurtarır. 
19L'lik tek bir fıçı içine 50 adet küçük şişe sığar. 

Sınırsızca genişletilebilirler, dünya çapında 
standartlaştırılmış kit ile tamamen 
uyumludurlar. Aynı zamanda iki büyük masraf 
kalemi, yani ikinci bir buzdolabı ve büyük boy 
bir gaz şişesi olmadan başlamanıza olanak 
sağlar. 

ÖNEMLİ

Birayla temas edecek tüm ekipmanları her zaman sterilize ettiğinizden emin olun. Temizlenmemiş bir şişe, o bira şişesinin ziyan olması 
demektir. Bir tane sterilize edilmemiş fıçı.... Tahmin edersiniz! 
Ev yapımı içeceğinizi fıçılara emanet etmeden önce daima her bağlantıyı kontrol edin. Tüm biranızdan olmak veya gaz sızıntısıyla uğraşmak 
istemezsiniz. 
Enfeksiyondan kaçınmak ve düzenli olarak sterilize edebilmek amacıyla musluklar ile bağlantı parçalarını ayırın. 
Evet fıçılarımızda ikincil bir fermantasyon yapabilirsiniz...  
Force karbonizasyon fıçılamanın en iyi avantajlarından biridir. Artık her bir şişeye ölçerek koyduğunuz şeker ile uğraşmak zorunda 
kalmayacaksınız.. İçeceğinizi doğrudan fermentörden sterilize edilmiş bir fıçıya alabilirsiniz (fıçıya biraz CO2 verin ve hava ile temas etmemesi 
için fıçının dibine kadar ulaşacak uzunlukta bir hortum kullanın.) Sonra soğutun ve gerekirse iki saat kadar kısa sürede karbonize etmek için 
CO2 basıncını kullanın! 
Force karbonizasyon için sıvınızın soğutulması gerekir. Sıcaklık, basınç ve zaman ile birlikte karbonizasyonu etkileyecek üç faktördür. 
En hızlı karbonizasyon, gazla temas eden yüzey alanını artırmak amacıyla yapılan hafif çalkalama ve en yüksek basınç ile birlikte en soğuk 
sıcaklıkta meydana gelir. 
En yaygın 3 yöntemimiz; 
Fıçıları 8-10 psi'ye ayarlanmış regülatörle buzdolabına yerleştirin. 3-7 gün içinde hazır olacaktır. (fıçı boyutuna bağlı olarak) Ancak, daha uzun 
kalırsa da fazla karbonize olmayacaktır. 
Regülatörü 25 psi'ye ayarlayın ve fıçıyı gece boyunca buzdolabına yerleştirin, aşırı karbonizasyonu önlemek için düzenli olarak kontrol edin. 
25 psi'ye ayarlayın, soğutulmuş fıçılarınızı yavaşça sallayın ya da döndürün. Yaklaşık 15 dakika içinde karbonize olacak, ancak iyice oturması 
için bir saat kadar dinlenmesi gerekecek. 
Eğer biranızı fazla karbonize olursa, fıçı içindeki basıncı tahliye ederek, fazla gazın biradan çıkmasını bekleyip tekrar ayarlayabilirsiniz. Bunu 
önlemek için karbonizasyon sürecindeyken test edebilirsiniz. 
Fermentörden çıkan bira, "yeşil" veya taze bir tada sahip olacak ve zamanla daha iyi hale gelecektir, ancak bira fıçılarda şişelerden çok daha hızlı 
yaşlanır, bu nedenle çok daha erken bir zamanda lezzetinin doruk noktasına ulaşır. 
Koşullarınıza bağlı olarak ev yapımı içeceğinizi nasıl kullanacağınız ve saklayacağınız konusundaki öneriler için daisy chain ile ilgili bilgi 
sayfasına bakın. 
Fıçılarınız doğru şekilde sterilize edildikleri ve CO2 ile doğru şekilde temizlendikleri sürece, aylarca serin bir ortamda saklanabilirler. Alkol 
Hacmi (ABV) ne kadar yüksek ve bira ne kadar kompleks ise, buzdolabı dışında o kadar iyi dayanabilir.
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MUSLUK SETİ

Regülatör dışındaki tüm parçaları yıkayın ve 
sanite edin 
Satın aldığınız pakete bağlı olarak musluk / 
regülatör parçalarını monte etmek için yukarıdaki 
görseli kılavuz olarak kullanın 
Tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve O-ringlerin 
zarar görmediğinden emin olun  
Siyah renkli konnektör her zaman merkezde 
dikey olarak monte edilmiş posta, beyaz/gri 
konnektör her zaman eğimli olarak monte 
edilmiş posta takılır. 
Gıda hortumunu kullanacağınız fıçı boyundan 
biraz daha uzun kesin. 
Fıçınızı suyla doldurun, su veya gaz kaçağı olup 
olmadığını kontrol edin 
Sızıntı olmadığına emin olduktan sonra, fıçıyı 
içeceğiniz ile doldurun, Ball Lock kapağı ve 
musluk sistemini takın. 
Akış kontrollü bir musluk kullanıyorsanız akış 
sağlamak için 10 psi'ye, akış kontrolü olmayan bir 
musluk kullanıyorsanız basınç değerini 3-5 psi'ye 
getirin. Musluktaki akış tamamlandıktan sonra 
fıçınızı 10psi’de sabitleyin. 
Azot sistemlerinde saklama ve akış basınç değeri 
30 psi olmalıdır 

Musluk Tutamacı

Sıvı Konnektörü

Ball Lock Kapak

Gıda Hortumu

Gaz Konnektörü

M8 Adaptörü

Regülatör

Regülatör adaptörü

ÖNEMLİ

Kullanımdan önce herhangi bir gaz kaçağı 
olmaması için bağlantıları kontrol edin.  O-
Ring’lerin yıpranmamış olduğundan ve diğer 
bağlantı noktalarının iyice sıkıldığından emin 
olun 
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BALL LOCK KAPAK

Sıvı Post

Gaz Post

Basınç tahliye valfi

Gıda hortumu

Gıda hortumunu fıçı yüksekliğinden biraz 
daha uzun kesin. 
Tüp kıvrılmışsa, sıcak suya daldırın ve 
yeniden şekillendirin. 
Her postta iki, kapağın altında ise bir adet 
somun bulunmaktadır. Tüm somunların 
sıkıldığından emin olun. 
Ball Lock kapağa monte edilmiş o-ringler 
mevcuttur. Yedek o-ring seti bu pakete 
dahildir. 
Sıvı ve gaz konnektörlerini takıp çıkarmak 
için, konnektörlerde bulunan halkayı kaldırın 
ve bağlantı parçasını klik sesi gelecek şekilde 
bastırarak takın. Aynı işlem, konnektörü 
çıkarmak için de geçerlidir. 
Ball Lock kapakta bulunan iki adet 
bağlantının içinde birer yay ve o-ring 
bulunmaktadır. Bu, konnektörler bağlantılara 
takıldığında akış, çıkarıldığında sızdırmazlık 
sağlayan bir valf görevi görür. Bağlantıların 
sızdırmazlığından şüpheleniyorsanız kontrol 
etmek amacı ile sökebilirsiniz. 
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KURULUM

M8 Döner adaptörünüzü gaz konnektörüne çevirerek 
takın. (Çelik gaz konnektörlerinde beyaz bir şerit 
bulunur.) 

Regülatörü M8 adaptörüne çevirerek takın. Bu, 
regülatörün açısını, contaya zarar vermeden 
ayarlamanıza olanak sağlar. 

 NOT: Contaya zarar vermemek için adaptörü her zaman 
saat yönünde çevirin 

Gerekirse, regülatör ucunu değiştirmeniz için yedek bir 
beyaz rondela da mevcuttur 

Düşük veya 0psi gaz basınç değerleri gaz tüpünü 
regülatöre çok sıkı taktığınız için oluşabilir. Yavaşça 
gevşeterek tekrar deneyebilirsiniz.

Regülatör Vanası

ÖNEMLİ

Gaz tüpünü takmadan önce regülatörün kapalı 
(saat yönünün tersine) olduğundan mutlaka 
emin olun. Bu uygulanmaz ise kalıcı hasar 
meydana gelecektir. 

  

Basınç 10 psi’ın üzerinde ise sıvı konnektör 
aparatını ASLA çıkarmayın. 10 psi üzerindeki 
basınç O-ring aksamının sıkışmasına ve sıvının 
üzerinize patlayarak akmasına neden olur. 

16g Adaptör

M8 Adaptör

Gaz Konnektör

Mini regülatorler yüksek kalitededir. Bir defa ayarlayacağınız basınç değerini haftalarca stabil durumda tutarlar. Musluktan 
herhangi bir akış gerçekleştiğinde mini co2 regülatörü fıçı içindeki basıncı sabit tutmak için fıçıya yeterli miktarda gaz iletecek, 
fıçı ayarlanan gaz basınç değerinde kalacaktır.  
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KURULUM

Halkayı, konnektördeki dişli kısım üzerine 
yerleştirin. 

Koni şeklindeki parçayı konnektöre takın. 

Musluktaki çarkları koni üzerindeki çarklarla 
eşleştirin. 

Koni şeklindeki parçayı konnektöre monte 
ederken, musluğu çevirerek takın. 

Konnektörün tabanını, musluğun sıvı çıkışı ile 
hizalayın. Konnektör fıçıya takılıyken dikey 
konumda olmalıdır. 

Siyah musluk tutamacını, musluğa takın. 

Monte ettiğiniz musluk setini ball lock 
kapağındaki dik duran çıkışa takın.

Bira Musluğu

ÖNEMLİ

Gaz tüpünü takmadan önce regülatörün kapalı 
(saat yönünün tersine) olduğundan mutlaka 
emin olun. Bu uygulanmaz ise kalıcı hasar 
meydana gelecektir. Bu hasar garanti 
kapsamında değildir. 

  

Basınç 10 psi’ın üzerinde ise sıvı konnektör 
aparatını ASLA çıkarmayın. 10 psi üzerindeki 
basınç O-ring aksamının sıkışmasına ve 
patlayarak sıvının üzerinize akmasına neden 
olur. 

Gaz konnektörü takılı değilken, gaz regülatörü 
fıçıya takılı ise fıçıyı yatay konuma getirmeyin. 
Sıvı, regülatöre girerse zarar verebilir. 

Yüzük

Koni

Sıvı Konnektör
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KURULUM

AYRI FIÇILAR 

Siyah konnektörü büyük fıçıdaki sıvıya, gri olanı 
ise küçük fıçıdaki gaza takın. 

Büyük fıçıdaki basıncı arttırın ve daha küçük 
olandaki gaz tahliye valfini çekin, böylece 
içkiniz diğer fıçıya transfer olacaktır. 

NOT: Eğer küçük olan fıçıda karbonizasyon 
yapmak istiyorsanız tamamen doldurmayın 
çünkü, CO2'nin dolacağı yüzey için tepe 
boşluğuna ihtiyacınız olacak 

ÇOKLU FIÇILAR 

Regülatörü büyük fıçıya, musluğu küçük fıçıya 
takın. Böylece, küçük fıçılarınız her zaman, 
istediğiniz yere yanınızda taşımak için hazır 
halde olacak. 

Bira Musluğu

ÖNEMLİ

Gaz tüpünü takmadan önce regülatörün kapalı 
(saat yönünün tersine) olduğundan mutlaka 
emin olun. Bu uygulanmaz ise kalıcı hasar 
meydana gelecektir.Bu ve buna benzer hasarlar 
garanti kapsamında değildir. 

  

Basınç 10 psi’ın üzerinde ise sıvı konnektör 
aparatını ASLA çıkarmayın. 10 psi üzerindeki 
basınç O-ring aksamının sıkışmasına ve sıvının 
üzerinize patlayarak akmasına neden olur. 

Gaz konnektörü takılı değilken, gaz regülatörü 
fıçıya takılı ise fıçıyı yatay konuma getirmeyin. 
Sıvı, regülatöre girerse zarar verebilir

Sıvı Aktarım Hortumu , bira hattı boyunca iki uca kelepçelenen gri gaz konnektörü ve  siyah sıvı konnektörlerinden oluşur. 

İki farklı şekilde kullanılabilir; 

İki fıçınız varsa (örneğin, ev yapımı biranızı 19L'de karbonize etmeden saklayıp karbonizasyon için dolaptaki daha küçük 
fıçınıza alıp hava alma riski olmadan iki fıçı arasında aktarım yapabilirsiniz.  

Her iki fıçıyı da sıvı aktarım Bağlantısı kullanarak birbirine bağlı şekilde buzdolabında bırakabilirsiniz.  

Her iki kurulum için aşağıdaki adımları izleyin 

Yüzük
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