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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si 
pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby 
ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody 
spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym 
použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k 
najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším 
informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kód produktu Napájanie Max. Kapacita 
(iba 
kvapalina) 

Max. 
Kapacita 

(kvapalina a 
slad) 

Spotreb
a energie 

10034586 
220-240 V
50/60 Hz 

30 L 25 L 100-2500 W

10034587 35 L 30 L 100-2500 W

10034588 45 L 35 L 100-3300 W
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Poznámka: V niektorých krajinách sa podľa zákona vyžaduje úradná 
registrácia výroby piva na osobnú spotrebu. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Deti nesmú prístroj používať! Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s 
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak 
sú poučené o tom, ako zariadenie používať a to osobou zodpovedajúcou za ich
bezpečnosť, ktorá rozumie rizikám súvisiacim s prevádzkou zariadenia. 

• Pozorne si prečítajte  tieto pokyny.
• Skontrolujte typový štítok na zariadení a uistite sa, že napájanie zariadenia

sa zhoduje s napájaním uvedeným na konektore. 
• Zástrčka by mala byť uzemnená.
• Nepoužívajte jednotku, ak je poškodený napájací kábel.
• Ak jednotka nefunguje alebo je poškodená, kontaktujte svojho servisného 

zástupcu. 
• Pred odpojením sieťovej zástrčky jednotku vypnite.
• Pred premiestnením zariadenie vypnite.
• Pri vyťahovaní napájacieho kábla pevne držte zástrčku. Neťahajte za napájací

kábel. 
• Nenechávajte kábel visieť z okraja stola alebo kuchynskej linky.
• Umiestnite jednotku bezpečne do stredu stola.
• Nezapínajte zariadenie, keď je nádrž na vodu prázdna.
• Neumiestňujte spotrebič do blízkosti plynového sporáka, elektrického ohrievača

alebo vyhriatej rúry. 
• Napájací kábel ani zástrčku nezmáčajte vodou.
• Pred čistením odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne 

vychladnúť. 
• Po použití zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
• Toto zariadenie vyžaduje elektrickú zásuvku 10-16 A.
• Toto zariadenie by malo byť inštalované iba v prostredí, kde naň

môže dohliadať školený personál. 
• Počas varenia neodstraňujte veko.
• Otočte veko tak, aby z držadiel neunikala para.
• Ak je zariadenie plné, neprenášajte ho.
• Ak je zariadenie preplnené, existuje riziko, že vriaca voda sa môže dostať von.
• Tento spotrebič nesmie byť inštalovaný v prostredí, kde je potrebný prúd vody.
• Tento spotrebič sa nesmie čistiť prúdom vody ani ponorením do vody.
• Ochrana proti prehriatiu a prevádzke nasucho: Zariadenie má ochranu proti 

prevádzke nasucho. Táto ochrana sa automaticky aktivuje, keď zariadenie beží
nasucho. Ak sa zariadenie prehrieva, termostat sa vypne. V takomto prípade 
doplňte vodu alebo počkajte, kým zariadenie vychladne. Po vypnutí 
skontrolujte, či sú v nádobe aspoň 3 litre vody. 

• Keď je zariadenie v prevádzke, sieťka sa zahreje. Pri manipulácii s 
rukoväťami majte vždy nasadené rukavice odolné voči teplu. 

• Zariadenie neponárajte do vody. Chráňte napájací kábel pred vlhkosťou.
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PREHĽAD PRODUKTU 

1 Ovládač 6 Ventil proti prehoreniu (cirkulácia na zastavenie 
prehorenia) 

2 Vypínač 7 Trubica vedenia proti prehoreniu 
(cirkulácia na zastavenie prehorenia) 

3 Prípojka 8 Cirkulačná trubica (Technológia toku rmutu) 

4 220V Čerpadlo 9 Kohútik 

5 Cirkulačný ventil 
(Technológia toku rmutu) 

10 Zásuvka ovládača 
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MONTÁŽ 

Časti 

Rozstrekovacia 
platňa 

Filtračná trubica Filtračný kôš 

Zátka Cirkulačná 
trubica 

Rýchloupínacia 
prípojka 

Zostava filtračnej trubice 
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Zostava rozstrekovacej platne 

1 2 3 

Zostava filtračného koša 

1 2 3 

Nohy koša prechádzajú 
drážkou 

ALEBO Nohy koša visia na 
urne 

Zostava cirkulačnej trubice 

Vložte Utiahnite 
maticu 

Nasuňte gumovú 
hadicu na 
cirkulačné 
potrubie a druhý 
koniec hadice 
prevlečte cez kryt. 
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Poznámka Nikdy príliš nezaskrutkujte ani neuťahujte V opačnom prípade by došlo 
k poškodeniu zásuvky a jej uvoľneniu. 

  SK 
Zostava rýchloupínacej prípojky 

1 2 

Potiahnite poistný 
krúžok 

smerom nadol 

Zatlačte na kohútik a  
uvoľnite poistný krúžok. 

Skontrolujte, či je 
pripojenie správne 
zapojené. V opačnom 
prípade môže voda 
pretekať. 

PREVÁDZKA 

Obsluha ovládača 

Zásuvk
a 

Zástrčk
a 

Vložt
e 

Otočte & 
zaistite 



7 

  SK 

Poznámka: Pred montážou cirkulačnej trubice nikdy neotvárajte cirkulačný ventil 
a nenechajte trubicu prejsť vekom. V opačnom prípade môže horúca voda alebo 
mladina spôsobiť popáleniny.

Obsluha vypínača 

Obsluha kohútika 

Zatvorený Potiahnite poistný 
krúžok smerom ku 

koncu páky a otočte 
pákou o 90 ° proti 
smeru hodinových 

ručičiek. 

Otvorený. Zatiahnite 
poistný krúžok smerom 

ku koncu páky a 
posuňte páčku v smere 
hodinových ručičiek o 

90 °. 

Obsluha ventilu 

Zatvore
ný 

Otvore
ný 

Zatvorený Otvorený 
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Po pripojení a zapnutí sa na displeji zobrazí 
aktuálna teplota. 

OVLÁDACÍ PANEL A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

Ovládací panel 

Temp Nastavte teplotu od 30 °C do 100 °C. 

Power Nastavte výkon od 100 W na maximálny výkon. 

Time Nastavte čas od 1 minúty do 99 minút. 

Start/Stop Spustite/ukončite program. 

M Prejdite do manuálneho režimu alebo prejdite na ďalší krok. 

R Prejdite do režimu receptu alebo na nasledujúci krok. 

+ Zníženie hodnoty 

- Navýšenie hodnoty 

Zapnite zariadenie 
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MANUÁLNY REŽIM 

1 2 3 

Stlačte tlačidlo M jedenkrát na Stlačte tlačidlo TEMP Stlačte tlačidlo POWER 
jedenkrát 

prepnutie do manuálneho 
režimu.  

a nastavte požadovanú a nastavte požadovaný výkon 

Predvolené nastavenie teploty, 
výkonu 

teplotu. Použite Použite tlačidlá (+/-) na 
nastavenie 

a času je [0]. tlačidlá (+/-) na nastavenie výkonu v krokoch po 100W. 
teploty v krokoch po 1 °C. 

4 5 6 

Stlačte tlačidlo TIME jedenkrát Po nastavení všetkých 3 Na displeji sa zobrazia nastavené 

a nastavte požadovaný čas. hodnôt znova stlačte tlačidlo M. hodnoty. 

Použite tlačidlá +/- na nastavenie  Môžete naprogramovať 

času v krokoch po 1 minúte. maximálne 11 krokov. 

7 8 

Stlačte tlačidlo START jedenkrát. Na 
displeji sa zobrazí 
[Mashing], čo znamená, že jednotka je v 
prevádzke. 

Dlhým stlačením tlačidla STOP zastavíte a 
reštartujete prevádzku.  Krátko stlačte STOP, 
aby ste prerušili odpočítavanie počas 
prebublávania. 
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REŽIM RECEPTU 

Uložiť recepty ručne 

1 2 3 

Stlačte tlačidlo R jedenkrát Postupne stlačte tlačidlá 
TEMP, POWER 

Opätovným stlačením tlačidla 
R 

a prepnite do režimu receptu. a TIME a prejdete na ďalší krok. 
Na displeji sa zobrazí [Recipe]. nastavte požadované 

hodnoty pre prvý krok. 
Použite 
tlačidlá (+/-) na nastavenie 
teploty v krokoch 1 °C/100 
W/1 minúta. 

4 5 6 

Postupne stlačte tlačidlá 
TEMP, POWER a 

Potom stlačte POWER a TIME Stlačte jedenkrát tlačidlo 
START. 

TIME a súčasne na 3 sekundy,  Na displeji sa zobrazí 
nastavte požadované hodnoty aby ste recept uložili. [Mashing] čo signalizuje, že 
pre druhý krok. Môžete je zariadenie v prevádzke. 
naprogramovať maximálne 11  

krokov. 

7 8 

Dlhým stlačením tlačidla 
STOP zastavíte a opätovne 
reštartujete prevádzku. 
Krátko stlačte STOP, aby ste 
prerušili odpočítavanie počas 
prebublávania. 

Ak chcete vybrať uložený 
alebo predvolený recept, 
stlačte súčasne TEMP a 
POWER a pomocou 
tlačidiel +/- vyberte 
recept. Môžete uložiť až 9 
receptov. 
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Poznámka: Ak chcete počas prevádzky zmeniť nastavenie ktoréhokoľvek 
kroku (teplota/výkon/čas) v manuálnom režime, stlačte raz tlačidlo 
Temp/Power alebo Time a stlačením (+/-) zmeňte nastavenie. 

Ak chcete vymazať nastavenie ktoréhokoľvek receptu v 
režime receptu, vráťte sa do pohotovostného režimu a 
stlačte tlačidlo START na 3 sekundy. Po zaznení signálu sa 
nastavenie vymaže. 

Ak teplota varu nezodpovedá teplote zobrazenej na 
teplomere, súčasne stlačte a podržte tlačidlá (+/-) na 3 
sekundy a zobrazenú teplotu upravte až o +/- 10 ° C. 
Stlačte tlačidlá (+/-). Potom počkajte 5 sekúnd na uloženie 
vybranej hodnoty. Teplotu môžete upraviť aj pred 
uvedením zariadenia do prevádzky. 
Po oprave sa nastavenie uloží a nebudete ho musieť 
nabudúce opraviť, pokiaľ nebude teplota opäť nepresná. 

ĎALŠIE FUNKCIE 

Nastavenie chmeľového alarmu 

Ak chcete počas činnosti nastaviť časovač pre konkrétny 
krok, ktorý vám pripomenie, aby ste pridali chmeľ, dlho 
stlačte tlačidlo TIME a pomocou tlačidla (+/-) nastavte čas. 

Číslo napravo od Hop Alert označuje čas. Kým bliká, môžete 
upraviť hodnotu. Potom stlačte raz tlačidlo TIME, aby ste 
prešli na ďalší alarm alebo krátko počkajte, kým sa alarm 
automaticky nespustí. Môžete nastaviť celkom 10 
chmeľových alarmov. Jedným stlačením tlačidla TIME 
nastavíte nasledujúci chmeľový alarm. Poznámka: Chmeľový 
alarm 1 sa aktivuje až po dosiahnutí teploty 100 °C. 

Po spustení chmeľového alarmu, Číslo napravo od Hop 
Alert zobrazuje postupnosť. Napríklad Hop Alert 04 
predstavuje štvrtý chmeľový alarm. Keď vyprší časový 
alarm, zaznie signál a spustí sa odpočítavanie ďalšieho 
alarmu. Stlačením tlačidla TIME vypnete pípanie. 

Vymazanie nastavení receptu 

Kalibrácia teploty 
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Návrhy receptov 

Recept 1: Ľahké pivo 

Krok  Teplota Čas Výkon 

1 40 °C 1 min. 2500 W 

2 52 °C 20 min. 1500 W 

3 63 °C 40 min. 1500 W 

4 73 °C 35 min. 1500 W 

5 78 °C 10 min. 1500 W 

Recept 2: Pivo s plnou 
chuťou 

Krok  Teplota Čas Výkon 

1 40 °C 1 min. 2500 W 

2 52 °C 20 min. 1500 W 

3 63 °C 20 min. 1500 W 

4 73 °C 35 min. 1500 W 

5 78 °C 20 min. 1500 W 

Recept 3: Ležiak 

Krok  Teplota Čas Výkon 

1 40 °C 1 min. 2500 W 

2 52 °C 20 min. 1500 W 

3 61 °C 35 min. 1500 W 

4 69 °C 35 min. 1500 W 

5 78 °C 10 min. 1500 W 

Recept 4: Pšeničné pivo 

Krok  Teplota Čas Výkon 

1 40 °C 1 min. 2500 W 

2 44 °C 20 min. 1500 W 

3 52 °C 20 min. 1500 W 

4 63 °C 35 min. 1500 W 

5 73 °C 35 min. 1500 W 

6 78 °C 10 min. 1500 W 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Možná príčina Čo robiť 

Po zapnutí vypínača bez 
napájania. 

Kábel ovládacieho 
panela nie je 
pripojený k doske 
PCB 

Pripojte ovládací kábel k 
doske PCB 

Doliata voda po prevádzke 
nasucho; termostat prerušil 
prevádzku kvôli prehrievaniu 

Počkajte kým zariadenie 
vychladne 
na menej ako 175°C 

Ovládač zobrazuje E1 Kábel teplotného senzora 
nie je pripojený k doske PCB 

Pripojte kábel senzora k 
doske PCB 

Bez zahrievania po dokončení 
nastavenia krokov 

Tlačidlo Start nebolo 
stlačené dostatočne dlho 

Podržte tlačidlo Start na 3 
sekundy 

Kábel je nesprávne zapojený Správne zapojte kábel 

Z kohútika nie je čerpaná voda Zatvorený kohútik Otvorte kohútik 

Kohútik a čerpadlo nie sú 
zapojené 

Pripojte čerpadlo na 
kohútik s rýchloupínacou 
prípojkou 

Vzduch alebo bubliny v 
čerpadle 

Uistite sa, že hladina vody je 
vyššia ako prívod vody z 
kohútika, vypnite čerpadlo, 
otvorte jeden z ventilov a 
potom otvorte kohútik, aby 
sa z čerpadla dostal vzduch. 

Nie je vyčerpaná sladina Vzduch alebo bubliny v 
čerpadle 

Uistite sa, že hladina vody je 
vyššia ako prívod vody z 
kohútika, vypnite čerpadlo, 
otvorte jeden z ventilov a 
potom otvorte kohútik, aby 
sa z čerpadla dostal vzduch. 

Filtračná trubica alebo 
filtračný kôš je 
zablokovaný 

Vypnite pivovar, ak je 
mladina dostatočne 
vychladená, vylejte mladinu 
a vyčistite filtračnú hadičku 
alebo filtračný kôš 

Sladina je príliš hustá a 
lepkavá 

Dolejte vodu 
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 

• Každá časť, ktorá bola v styku s mladinou, by sa mala po uvarení očistiť. 
• Na čistenie malých častí nepoužívajte umývačku riadu.
• Na čistenie nepoužívajte kyslé, zásadité alebo slané kvapaliny. 
• Na čistenie je vhodná voda alebo čistiaca esencia.
• Na čistenie je vhodné čerpanie horúcej vody cez cirkulačnú trubicu a

trubicu proti prehoreniu. 

POKYNY K LIKVIDÁCII 

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento 
symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že 
výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe 
smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej 
likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii 
tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na 
odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
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