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TAKK FOR AT DU VALGTE 
         GRAINFATHER SF50  
      CONICAL FERMENTER

1. Les alle instruksjonene før bruk.

2. Bruk alltid utstyret på et flatt og stabilt underlag. 

3. Når gjæringstanken er full, må du ikke løfte den og kun rull den på flate overflater.

4. Når utstyret står stille, må du kontrollere at hjulene er låst på plass.

5. Sørg for at alle skruer og muttere er godt strammet.

MERK: Hvis du ikke følger sikkerhetsinformasjonen ovenfor, kan det føre til alvorlige skader og produktets garanti kan ugyldiggjøres.

1. Gjærlås

2. Propp

3. Termobrønn, 
o-ring og mutter

4. Bein

5. Kuppelmuttere

6. Lokk

7. Låsbare hjul

8. Kropp

9. Termobrønn hull

10. Prøvetakingsventil

11. Halestykke

12. Dumpventil

SIKKERHETS   INFORMASJON

Bli kjent med utstyret ditt ved å følge disse raske og enkle trinnene for montering og bruk

av SF50. Vi anbefaler å lese følgende sikkerhetsinformasjon før bruk. Vedlagt finner du

også råd for rengjøring av din SF50 konisk gjæringstank.
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MONTERING 
                AV BEIN
1. Fjern de store kuppelmutrene (5) fra kroppen (8) på 
gjæringstanken.

2. Legg gjæringstanken forsiktig på siden på en matte 
eller et håndkle under for å unngå riper.

3. Monter hvert av de tre benene (4) på gjengeboltene 
og fest kuppelmutrene på plass igjen. Sørg for at alle 
bena er justert til samme høyde.

MERK: Bruk de ekstra hullene på beinet for å justere 
høyden på gjæringstanken som vist nedenfor. 

HVORDAN BRUKE
Før bruk anbefaler vi å rengjøre din SF50 og alle komponenter 
med Grainfather High Performance Cleaner.

1. Fyll gjæringstanken med en hevert eller en motstrømskjøler 
hvis du bruker et Grainfather bryggesystem. Sørg for at volumet 
er minst 15L.

2. Fest lokket og kontroller at gjærlåsen og proppen er godt 
på plass.

3. Sjekk gjæringstemperatur i oppskriften din, og plasser SF50 
på et sted som forblir nær temperaturen som kreves.

MERK: SF50 kan brukes sammen med Glycol Chiller Adapter 
Kit (GCA) for mer nøyaktig temperaturkontroll under gjæring.

4. Din oppskrift vil også bestemme hvor lang tid ølet ditt trenger 
for å gjære. Gjæringen er fullført når SG avlesningene er stabile 
i to påfølgende dager.

MONTERING AV   
            TERMOBRØNN
1. Fjern mutteren fra termobrønnen mens (3) o-ringen av 
silikon sitter på plass.

2. Fra innsiden av gjæringstanken, fører du termobrønnen 
gjennom hullet (9) på siden av kroppen.

3. Sett mutteren tilbake på termobrønnen fra utsiden av 
gjæringstanken og stram for hånd.

MONTERING AV 
GJÆRLÅS & HALESTYKKE
GJÆRLÅS: Sett den tredelte gjærlåsen (1) i proppen (2).

HALESTYKKE: Til å sette inn halestykket til 
prøvetakingsventilen (11), ta halestykket og sett enden med 
de to o-ringene inn i prøvetakingsventilen (10) på innsiden av 
gjæringstanken. Vri halestykket slik at den andre enden peker 
ned som vist nedenfor.

MONTERING AV HJUL
1. Press ned hendelen på hvert hjul (7) for å låse 
dem på plass.

2. Legg gjæringstanken forsiktig på siden, bruk en 
matte eller et håndkle igjen for å unngå riper.

3. Skru på hjulene på bunnen av bena.

Øvre
mutter

For å 
justere høyde

Nedre
mutter

Skru på

Press hendel

Innvendig

Prøvetakingsventil Halestykke installert

Utvendig
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RÅD FOR RENGJØRING 
    & OPPBEVARING
• Etter gjæring overfører du ølet til et fat eller flasker.

• Skyll ut den gjenværende truben og fyll tanken halvveis 
med vann.

• Tilsett nødvendig mengde Grainfather High Performance 
Cleaner i vannet og rør for å oppløse.

• Skrubb sidene på gjæringstanken og lokket med en 
ikkeslipende klut. Sørg for at alle overflater er skrubbet.

• Skyll og tøm ut rengjøringsvæsken med kranene.

• Fjern, demonter og rengjør kraner.

• Når alle delene er helt tørre, sett sammen igjen og 
oppbevar.

TIPS
1. Vi anbefaler å dumpe død gjær og tørrhumle fra 
tømmeventilen hver 2-3 dag under gjæring. Dette 
forhindrer gjær og humle i å tette ventilen.

2. Under gjæringen kan prøveventilen brukes til å 
samle prøver og teste graviteten. For å gjøre dette, 
åpner du kuleventilen og samler ølet i et passende kar.

3. I tillegg til prøvetaking, kan ventilen også brukes til 
å overføre ølet etter gjæring. Bare koble en slange (10 
mm indre diameter) til åpningen og åpne prøveventilen. 
Eller bruk sammen med Grainfather Pressure Transfer 
(solgt separat).

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE

KUN FOR KOMMERSIELL OG INNENDØRS BRUK

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

RESSURSER: Sjekk vår YouTube kanal for nyttige videoer.

For mer informasjon, besøk vårt hjelpesenter: help.grainfather.com

SCAN FOR Å 
KONTAKTE VÅRT 
SUPPORT TEAM


