PROFESSIONAALNE
MIKROPRUULIMISSEADE
Bullet Brew 45
KASUTUSJUHEND

MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1

Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.
Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid juhiseid. Kirjeldatud
protsessid on ainult juhisteks, kuna õlleretseptid ja tingimused on erinevad.
Seade on väljatöötatud erinevate seadistuste kohandamiseks vastavalt Teie
isiklikele pruulimisnõuetele.

* Head pruulimist *

Ohutusjuhised





Tutvuge põhjalikult kõikide juhistega ja säilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtme või toitepistikuga seadet. Need tuleb enne kasutamist asendada.
Ärge kasutage toiteadapterit, kuna seadme võimsus on väga kõrge.
Vältige elektrisüsteemi ülekoormamist.



Kuna seade vajab täiendavat võimsust, siis ärge kasutage alla 13 A nimivoolutugevusega pikendusjuhtmeid.






Ühtegi teist seadet samasse pikendusjuhtmesse või pistikusse ei tohi ühendada.
Kontrollige toote andmesilti ning veenduge enne seadme kasutamist, et seadme pinge vastab toitevõrgu pingele.
Seadet peab kasutama ainult vastavalt kasutuseesmärgile. Kasutada ainult ohutus keskkonnas ja heas
töökorras. Enne igakordset kasutamist kontrollige tingimuste vastavust nõuetele.
Seade on varustatud 13A – 16A pistikuga
Seade tuleb paigutada ohutusse asukohta.

Pruulimiseks ettevalmistumine


Seade tuleb paigutada enne kasutamist stabiilsele, ohutule ja horisontaalsele tugialusele.



Täis mahuti sisaldab kuuma keevat vedelikku, mis võib kaaluda kuni 40 kg. 50liitrise 50 kg kaaluga mahuti sisu
ümberpumpamise eeltingimuseks on selle horisontaalne asend. Vältige ebastabiilset aluspinda.
Pruulimisprotsessi ajal ei ole seadme liigutamine lubatud. Käepidemed on ettenähtud ainult tühja seadme
tõstmiseks.
Hoidke töötavast seadmest lapsed ja loomad eemal. Pidage meeles, et keev vesi on äärmiselt ohtlik.
Pruulimisseadmed peavad olema alati puhtad, hügieen on parimate pruulimistulemuste saavutamiseks esmatähtis.
Enne kasutamist on pruulimisseadmete jms steriliseerimiseks lubatud kasutada keedunõus kuumutatud kuuma
vett.






Ülevoolutoru paigaldamine








Komplektis on toru kokkupanekuks 2 erineva pikkusega toru, kasutage sobivaks pikkuseks ühendatud toru
vastavalt korvis olevale linnaste kogusele.
Alumiseks osaks on ühe keskmise avaga meskisõel. Enne meskisõela linnasekorvi asetamist kinnitage
pikendustorud, nagu on näidatud joonisel. Vältige ülepingutamist.
Pärast eelnevalt teostatud etappe asetage meskisõel ja ülevoolutoru linnasekorvi.
Keerake 2 väikest roostevabast terasest käepidet ülemisele sõelale, nagu on näidatud allpool oleval joonisel.
Pruulimiskomponentide lisamise ajal asetage torule valge kork.
Pärast koostisosade lisamist eemaldage kork ja libistage ülemine meskisõel kesktorule ja langetage teraviljale,
2 käepidet peavad olema suunatud ülespoole.
Nüüd olete valmis õlle pruulimiseks!!

Programmi seadistused

Käsitsi režiimi seadistamine
1. Lülitage sisse toitelüliti, seejärel vajutage MANUAL (käsitsi) nuppu.
2. TEMP nupp on ettenähtud temperatuuri seadistamiseks, POWER nupp on ettenähtud võimsuse seadistamiseks,
TIMER nupp on ettenähtud protsessi aja seadistamiseks. - Kõik need 3 tuleb seadistada enne seadme käivitamist.
Neid saab seadistada mistahes järjekorras.
3. Pärast kõigi 3 seadistuse läbiviimist vajutage START nuppu ning seejärel käivitub käsitsi pruulimisprotsess.
Vilkuv ikoon "H" ülemises vasakpoolses nurgas näitab, et seade on kuumutamisrežiimis.
4. Programmis on vaikimisi keemistemperatuuriks 100 ℃, kui temperatuur ei näita 100 ℃, siis taimer sisse ei lülitu.
Sellisel juhul asetage kuvaril 100 ℃ saavutamiseks seadmele 1-2 minutiks (või vaadake allpool) kate.
5. Kui seadmes olev vedelik hakkab keema, kuid kuvaril on kuvatud madalam temperatuur, siis teostage 100 ℃
temperatuuri reguleerimiseks ja taimeri sisselülitamiseks alljärgnevad reguleerimised.
6. Vajutage samaaegselt "-" ja "+" nuppudele, kuni kuvarile ilmub C1/F1 ikoon. Temperatuuri korrigeerimise vahemik
on alates -10 C kuni +10 C või alates -50 F kuni +50 F.
7. Vajutage kuumutamise ajal Manual/Pause (käsitsi/paus) nuppu, kuvarile kuvatakse uuesti redigeerimislehekülg.
Seejärel saate reguleerida Temp/Power/Timer (temperatuur/võimsus/taimer), seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti
Manual/Pause (käsitsi/paus) nuppu ning seade jätkab kuumutamist.
8. 5sekundline vajutamine TEMP nupule lülitab sisse Fahrenheiti mõõteskaala. Seda toimingut saab teha ainult siis,
kui lülitate seadme sisse enne mistahes seadistamist.

Mälufunktsioon käsitsi režiimis
1. Vajutage redigeerimisleheküljel MANUAL/PAUSE nuppu 5 sekundiks ning vabastage see. Nii saate salvestada
viimase seadistuse. Salvestuse õnnestumisel kuulete helisignaali.
2. Vajutage pärast eelpool kirjeldatud toimingut START nuppu, seade taastab töötamise vastavalt sisestatud andmetele.
3. Vajutage STOP nuppu, seade peatab töötamise.
4. TÜHJA LEHEKÜLJE (vaadake allpool) korral pikaajaline AUTO/PAUSE nupu vajutamine 5 sekundiks taastab
tehase seadistused, eduka taastamise korral kostub aeglane helisignaal (kuvarile kuvatakse ainult jooksev
temperatuur).

TÜHI
LEHEKÜLG

MANUAL/PAUSE

TEMP

POWER

TIMER

Vajutage START nuppu, seade alustab töötamist, ülemises osas hakkab
vilkuma „H“ ikoon.
left corner
Vajutage kuumutamise ajal MANUAL/PAUSE nuppu. Kuvarile kuvatakse
redigeerimislehekülg. Saate redigeerida temperatuuri (TEMP), võimsust
(POWER) ja taimerit (TIMER), kinnitamiseks vajutage MANUAL nuppu.
Vajutage redigeerimisleheküljel 5-ks sekundiks sisse MANUAL/PAUSE
nupp ja vabastage see. Kuulete helisignaali. See tähendab, et andmete
salvestamine õnnestus.

Vajutage uuesti MANUAL
nuppu, seade taastab
töötamise.

Vajutage STOP nuppu,
seade peatab töötamise.

Automaatse režiimi seadistamine
1.
2.
3.
4.
5.

Lülitage seade sisse, seejärel vajutage AUTO nuppu.
Kuvari ülemisesse vasakpoolsesse nurka ilmub S1 ikoon, sisestage 3 seadistust - TEMP, TIMER ja POWER (nagu
eelnevalt).
Pärast 1. programmi seadistamist vajutage uuesti AUTO nuppu ning seejärel seadistage 2. programmi
seadistused. Programmid 3-9 seadistatakse sarnaselt programmidega 1 ja 2.
Kui olete vastavalt oma soovile sisestanud kuni 9 etappi, siis vajutage eelnevalt kirjeldatud etapi meskimise
seadistuste kinnitamiseks START nuppu.

Keetmisele järgneva etapi saab vahele jätta, kui 9 etappi on Teie jaoks liiga palju. See programm toetab igas
retseptis ainult ühte keetmise seadistust. Keetmise võimsust saate seadme töötamise käigus mistahes ajal
reguleerida.
6. Pärast S1 temperatuuri saavutamist kostub meeldetuletuse helisignaal, taimer ei käivitu, kuni
kinnitamiseks ei ole vajutatud AUTO nuppu. See on koostisosade lisamise meeldetuletus.
7. Keetmise meeldetuletus on sama mis eelnevalt kirjeldatud punktis, kui seade lõpetab etapi enne
keetmist, siis kostub meeldetuletuse helisignaal, programm ei käivita keetmise etappi, kuni
kinnitamiseks ei ole vajutatud AUTO nuppu, See on loputamise meeldetuletus.
8. PAUSE nupp peatab ajutiselt seadme, taimeri töötab ajutiselt ning saate andmeid muuta, seejärel vajutage
jätkamiseks AUTO nuppu.
9. Kui vajutate automaatse režiimi ajal START nuppu, siis saate hetkel mittevajaliku etapi vahele jätta.
10. Humala lisamise meeldetuletuse seadistamine keetmise protsessis, taimeri loenduse seadistamiseks
vajutage - või + nuppu. 2., 3….9 seadistuse seadistamiseks vajutage TIMER nuppu. Taimer peab olema
seadistatud keetmise täitmisajaks>1. >2.>3....>9. Kuumutamise alustamiseks vajutage START nuppu.
11. TÜHJA LEHEKÜLJE korral POWER ja TIMER nuppude pikaajalise vajutamise (5 sek) korral käivitub retsepti
valmimise režiimi. Vajaliku retsepti valimiseks vajutage "-" või "+" nuppudele. Retseptide mälus on kuni 9
programmi. Valitud retsepti kinnitamiseks vajutage Start nuppu, kuvarile kuvatakse TÜHI LEHEKÜLG, seejärel
vajutage valitud retsepti redigeerimislehekülje sisestamiseks AUTO/PAUSE nuppu. Valitud programmi
koheseks
käivitamiseks
saate
vajutada
START
nuppu
või
programmi
järg-järgult
redigeerimiseks/kontrollimiseks vajutage AUTO/PAUSE nuppu.

12. Kui vajutate kõikide etappide vahele jätmiseks STOP nuppu, siis peatab seade töötamise, kuvarile kuvatakse
END, helisignaal kostub 30 sekundit, TÜHJA LEHEKÜLJE kuvamiseks vajutage uuesti STOP nuppu.
13.

Mälufunktsioon automaatses režiimis

1.

Pärast kõikide andmete seadistamist, mida vajate automaatses režiimis, vajutage STOP nuppu kuni ilmub
TÜHI LEHEKÜLG. Ärge lülitage seadet välja! Salvestamiseks järgige alljärgnevat sammu.

2.

Käsitsi redigeerimise lehekülje sisestamiseks vajutage MANUAL nuppu, seejärel vajutage MANUAL nuppu 5
sekundiks, seejärel vabastage see. Sellisel viisil saate salvestada viimase käsitsi ja automaatse seadistuse.
Pärast edukat salvestamist kostub helisignaal.
Lülitage seade sisse/välja, seejärel vajutage AUTO nuppu, kuvarile kuvatakse viimase valitud programmi 1.
samm.
Vajutage START nuppu, seade alustab töötamist.
Meie programm ei toeta sarisalvestamist. Iga salvestus peab kordama ülaltoodud juhist.

3.
4.
5.

Vajutage retsepti redigeerimise leheküljele sisenemiseks AUTO/PAUSE nuppu.
Saate redigeerida Temp/Power/Timer (temperatuur/võimsus/taimer)
Järgmise sammu
redigeerimiseks/kontrollimiseks
vajutage uuesti AUTO nuppu
Humalate lisamise meeldetuletuse
seadistamaks vajutage keetmise
etapis AUTO nuppu
Kui soovite humala lisamise
meeldetuletuse seadistuse vahele
jätta, siis vajutage uuesti START
nuppu, seade alustab
kuumutamist

Vajutage mittekeetmise etapis
START nuppu, seade alustab
keetmist. Kui seade töötab, siis
vilgub kuvari ülemises vasakpoolses
nurgas RXSX ikoon.

Humalate lisamisel taimeri seadistamiseks
vajutage "-" või "+" nuppu
Humalate lisamise 2. meeldetuletuse seadistamiseks
vajutage TIMER nuppu. 3., 4., 5. ,…9. seadistuse
seadistamiseks vajutage TIMER nuppu uuesti. Humalate
lisamise taimeri seadistus peab olema 1>2>3... >9.
Kuumutamise alustamiseks vajutage START
nuppu

Retsepti valimine automaatses režiimis
Vajutage TÜHJAL LEHEKÜLJEL 5 sekundiks Power & Timer
nuppu, käivitate retsepti valimise protsessi.

Retsepti valimiseks vajutage "-" või "+" nuppu.

Vajutage valitud retsepti kinnitamiseks Start/Stop nuppu, kuvatakse
TÜHI LEHEKÜLG. Palun ärge lülitage seadet välja.
Vajutage Auto/Pause nuppu ja sisenege valitud retsepti redigeerimise leheküljele.
Saate redigeerida Power/Timer/Temp (temperatuur/võimsus/taimer) või vajutage
seadme käivitamiseks Start/Stop nuppu.

Pruulimise protsess (näide)


Puhastage seade alati enne ja pärast kasutamist.



Paigaldage kraanile Bazooka humalafilter ja lisage enne seadme sisselülitamist vajalik kogus vett.




Kuumutage vett kuni temperatuurini 66 ℃-68 ℃, seejärel lisage linnasekorvi linnased ja segage seda ettevaatlikult.
Pärast vajaliku temperatuuri saavutamist käivitage ringluspump, reguleerige pumba vooluhulka (nagu on
näidatud alljärgnevas peatükis)
Standardne kuumutamisprotsess kestab 1. meskimise korral 60 minutit (retseptid võivad erineda)










2. meskimise temperatuur on 78-80 ℃, protsess kestab 20 minutit (retseptid võivad erineda)
Pärast meskimist tõstke linnasekorv ettevaatlikult üles ja asetage korvi eendid keedupoti serva tugirõngale.
Kasutage linnasest kogu suhkru eraldamiseks loputusvett (jätke linnasekorv pärast loputamist umbes 10-ks
minutiks keedupotile nõrguma).
Kuumutage vesi keemistemperatuurini (seda saab alustada korvi tühjaksnõrgumise ajal), keetmisprotsessi
kestus on 90 minutit (retseptid võivad erineda).
Lisage humalad jne õigeaegselt vastavalt retseptile.
Kasutades spiraaljahutit, lisage see umbes 15 minutit enne keetmise lõppu, see steriliseerib seadme.
Pärast keetmist jahutage virre enne selle valamist kääritamisnõusse keedupoti tühjenduskraani /
Bazooka filtri kaudu kuni 20 ℃-ni.

Ringluspump












Pumba käitamine ilma veeta on keelatud!
Pärast jahutamist ei ole virde pumpamiseks soovitatav pumpa kasutada, kuna pumba sisendis puudub
fiIter. See võib põhjustada pumba ummistumist ja süsteemi kahjustamist.
Vesi peab olema keedupotis enne pumba sisselülitamist.
Ärge käitage pumpa virde keetmise ajal.
Sulgege ringlustoru ventiil (sinine).
Sisestage kõver toru. Toru oma kohale lukustamiseks suruge alla sulguri kaks käepidet.
Lülitage pump sisse pärast eelnevalt kirjeldatud toimingut.
Nõuetekohase ringluse tagamiseks reguleerige voolukiirust sinist värvi kraani abil. (kui pumba vool on liiga
kiire, siis võib linnasekorvi kesktoru ümber toimuda ülevool ja keedupoti alumine osa jääda kuivaks ning
põhjustada koostisosade kõrbemist ja elemendi ülekuumenemist).
Reguleerige voolukiirust kuni nõuetekohase ringluskiiruse saavutamiseni.
Pärast meskimist lülitage pump välja. Ärge eemaldage kõverat toru enne ventiili sulgemist ja pumba
väljalülitamist.

Hooldus




Puhastage seadet pärast igat kasutuskorda. Koostisosad võivad kleepuda metallpindadele ja ummistada
pumba sisemust.
Puhastamiseks loputage seadet 15 minuti jooksul 5-10 liitriga 60 °C veega. Puhastamise ajal lülitage pump
sisse.
Ärge kasutage mistahes jääkide eemaldamiseks teravaid metallesemeid. Kasutage keedupoti sisepinna
puhastamiseks pehmet lappi või pehmet küürimiskäsna. (Äädika kasutamine on lubatud.)
Mistahes virdejäägid tuleb enne seadme järgmist kasutamist eemaldada.







Pumba loputamiseks ühendage voolik kõvera toruga.
Kasutage sobivaid puhastusained. (enne kasutamist kontrollige nende sobivust)
Vältige seadme elektroonikaosadele mistahes pritsmete sattumist.
Ärge asetage seadet vette.
Hoidke seadet kuivas kohas. Kui seadet ei kasutata, siis ärge ühendage seda toitevõrguga.




Veaotsingu nõuanded
1 Koostisosad on pumbas
ummistunud

A: Loputage pumpa, ühendades vooliku kõvera toruga.
B: Koostisosade eemaldamiseks võtke pump maha.

2 Ei õnnestu saavutada 100 ℃ A: Asetage mahutile üheks kuni kaheks minutiks kate.
B: Teostage temperatuuri korrigeerimine.
3 C1—Celsiuse kraadid,
temperatuuri korrigeerimine

A: Vajutage C1 temperatuuri korrigeerimise seadistamiseks "-" ja "+" nuppudele.
Seadistusvahemik on -10 ℃ kuni +10 ℃, kinnitamiseks vajutage TEMP nuppu..

4 F1—Fahrenheiti kraadid,
Temperatuuri korrigeerimine

A: Vajutage C1 temperatuuri korrigeerimise seadistamiseks "-" ja "+" nuppudele.
Seadistusvahemik on -50℉ kuni +50℉, kinnitamiseks vajutage TEMP nuppu.

5 Kuvarile on kuvatud ERR-1

A: Temperatuur on madalam, kui -20℃, see on madala temperatuuri hoiatus.
B: Anduri ühendus on lahti.
C: Avage seadme alumine osa ja kontrollige andurit. Kui anduri ühendus on lahti, siis
ühendage andur uuesti.

6 Kuvarile on kuvatud ERR-2

A: Temperatuur on suurem, kui 120℃, see on ülekuumenemise/kuivalt keetmise
hoiatus.
B: Anduri rike, asendamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

7 Ootamatu väljalülitumine
kuumutamise ajal

A: Vähendage kuumutamise võimsust.
B: Asendage ülekuumenemise kaitse termostaat.

Tehnilised andmed
Mudeli nr:

BM-S400M-1

BM-S500M-1

Maht:
Pinge:

40 l ülemise servani, 30 l kuni
maksimaalse täitumise jooneni
220V-240V

52 l ülemise servani, 45 l kuni
maksimaalse täitumise jooneni
220V-240V

Võimsus:

2500W

3000W

sagedus:

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

Elektriskeem

