
Oversatt til norsk av Ølbrygging AS

Starter Kit Instruksjonsmanual
(for FermZilla 30L Flat Bottom)

 
Denne instruksjonsmanualen inneholder viktig informasjon som er 
relatert til sikker bruk og håndtering av FermZilla Flat Bottom. Det 

er viktig at du leser alt før du bruker  
produktet! DETTE ER FOR DIN EGEN SIKKERHET. 

Enkel å bruke, enkel å vaske
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ADVARSEL 

1. Ikke tilsett væske som har en temperatur høyere enn 50°C(122°F) i FermZillaen. Bruk 
kun kaldt vann når du rengjør, vasker eller desinfiserer.  

2. Denne er IKKE laget for å trykksettes. Den må ikke under noen omstendigheter ha høye-
re trykk enn 0,15 bar (2PSI) 

3. Hold gjæringstanken borte fra sol og varme. Ikke utsett den for UV-stråler av noe slag. 

4. Om du bruker et varmebelte for å varme opp gjæringstanken, fester du beltet under  
væskenivået. Ikke bruk uregulerte varmekilder, bruk kun varmekilder som er koblet til 
en temperaturregulator satt under 45°C. 

5. Ikke bruk vaskemidler som inneholder natriummetabisulfitt i FermZillaen. Bruk bare 
kjemikalier, rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler som er godkjent av Kegland og 
Ølbrygging 
Det inkluderer: 
 
a) SureSan, Starsan, SaniClean, CraftSan, StellarSan 
 
b) StellarClean, CraftClean, PBW, Bryggrens (skal ikke stå i Fermzilla i mer enn 24 t) 
 
....Eller ta kontakt med Ølbrygging for mer informasjon om annen kompatibel kjemisk 
rengjøring. 

6. Ikke la rensemiddel som  PBW bli stående i tanken lengre enn 24 timer. 

7. Ikke stram de rustfrie håndtakene til nakken på FermZillaen for mye. Overstramming 
kan klemme nakken og potensielt skade enheten. Forsikre deg om at håndtakene kan 
fritt rotere rundt halsen på FermZillaen. 

8. Unngå å løfte FermZillaen mens den er full.
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Hva følger med 

• 1 x Fermzilla – 30L Flat bottom fermenter
• 1 x Fermzilla lokk (KL11402)
• 1 x Fermzilla strammering til lokket (KL11396)
• 2 x PET korker
• 1 x 3-delt gjærlås (KL01595) 

Steg for steg instruksjon 

1. Montering av gjæringstanken. 
 
Så fort du har pakket ut alt og sjekket at alt følger med, kan du begynne å sette den 
sammen. 
 
 FermZilla - lokkmontering 
 
1. Forsikre deg om at lokket har O-ringen riktig plassert. 

2. Påfør litt  smøremiddel for å forlenge levetiden på O-ringen og gjengene. 

3. Plasser lokket på tanken og skru ned den gjengede lokkringen. 

4. Skru fast PET-korkene på de to gjengede hullene i lokket. 

5. Plasser den tredelte gjærlåsen i det hullet som er i senter av lokket

2. Rengjøring og desinfisering av FermZillaen og utstyr 

1. Skyll veggene på FermZilla-beholderen med kaldt vann. En hageslange kan være et godt 
hjelpemiddel her.  

2. Fyll FermZillaen med kaldt vann og tilsett PBW(eller tilsvarende) i henhold til anbefalt 
dosering. Annet skittent bryggeutstyr kan også bløtlegges i beholderen. 

3. PBW(eller tilsvarende) må ikke stå i gjæringstanken mer enn 24 timer. 

4. Etter noen timers bløtlegging, tørk forsiktig bort all tilsmussing med en myk klut. Ikke 
bruk en hard børste eller lignende som kan skrape plasten og skape ideelle steder for 
bakterier å gjemme seg. Vi anbefaler en myk svamp. 

5. Skyll ut vaskemiddelet med lunkent vann (under 50°C). 

6. Fyll FermZillaen opp med kaldt vann igjen og tilsett desinfiseringsmiddel i henhold til 
anbefalt dosering. Fest lokket og rist hele FermZillaen så den treffer alle overflater. 

7. Desinfiseringsmiddelet kan bli liggende i beholderen frem til bruk. Da er det bare å tøm-
me det ut før du tilsetter vørteren. 


