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Bryggekedel 30 liter/50 liter 

Gennemsigtigt rør med litergraduering 

Aftagelig SST-kugleventil ½” + dyse 

 

Programmerbar styringsenhed med display 

Glaslåg 

SST-overløbsrør 

Justerbare SST-maltfiltre 
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SST-maltrør 

30 liter: maltmængde 8 kg 

50 liter: maltmængde 12 kg 

Hovedafbryder og pumpeafbryder 

Aftageligt håndtag til at løfte maltrøret 

 

Buet rør 

SST-bazooka-filter 

Reservedele til pumpe 

 

 

Tillykke med din nye Danbrygger. Tjek venligst ved hjælp af ovenstående billede og tabel, om du har fået 
alle delene til Danbrygger. Hvis der mangler dele, skal du kontakte forhandleren.  
 
Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, og læg mærke til nedenstående oplysninger, så du undgår 
skader. Fejl som følge af, at du ikke har fulgt instruktionerne og advarslerne i betjeningsvejledningen, er 
ikke dækket af vores garanti, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for dem.  
TIPS:  Du har altid vejledningen lige ved hånden med disse lettilgængelige instruktioner. Du skal blot 

scanne QR-koden på bagsiden af Danbrygger. 
 

1. Sikkerhedsanvisninger 

• Læs alle anvisningerne omhyggeligt, og gem vejledningen til senere brug. 
• Benyt ikke enheden, hvis kablet eller stikket er beskadiget; i så fald skal de udskiftes før brug. 
• Apparatet er kun beregnet til at blive brugt med en strømforsyning på 220-240 V og 50/60 Hz.   

Undlad at bruge en adapter, da effektforbruget på apparatet er for højt.  
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• Undgå at overbelaste strømforsyningen.  
• Hvis apparatet kræver ekstra strøm, må du ikke bruge multistik på under 13 A, og du må heller ikke 

tilslutte andre enheder til det pågældende stik.  
• Før du anvender apparatet, skal du kontrollere mærkedatasedlen og sørge for, at spændingen passer til 

spændingen i dit forsyningsstik. 
• Apparatet må kun anvendes som tilsigtet. Det skal betjenes på sikker og korrekt vis og under fejlfrie 

forhold. Husk at kontrollere de korrekte forhold hver gang, inden du bruger apparatet.  
• Apparatet må kun installeres et sted, hvor du kan holde øje med det. 

2. Klargøring til brygning 

• Før apparatet tages i brug, skal det placeres på en stabil, sikker og vandret konstruktion.  
• En fuld beholder indeholder kogende væske og kan veje op til 40 kg (30 liter Danbrygger)/ 50 kg (50 liter 

Danbrygger). Vandret placering er en forudsætning for, at du kan overføre væsken ved at pumpe under 
bryggeprocessen. Undgå at bruge et underlag, der ikke er stabilt.  

• Apparatet må ikke flyttes under bryggeprocessen. Håndtagene er kun beregnet til at  transportere 
apparatet, når det er tomt.  

• Det er meget vigtigt at holde børn og dyr på afstand af apparatet, mens det er i drift. Husk, at kogende 
væske er meget farligt. 

• Rengør altid alle delene af bryggeudstyret; hygiejne er afgørende vigtigt for, at du får et godt resultat. 
• Vi anbefaler, at du varmer noget vand op i kedlen for at rense bryggeudstyret, før du  påbegynder 

brygningen. Brug et velegnet rengøringsmiddel (PBW® Five Star).  

2.1 Samling af cirkulationsrør og oplysninger om pumpen 

• Vi anbefaler, at du ikke bruger pumpen uden vand. Kedlen skal fyldes med vand, før du tænder for 
pumpen. 

• Vi anbefaler at bruge pumpen under mæskningsprocessen. 

• Før du tænder for pumpen, skal du huske at montere det buede rør (11). Saml det buede rør (11) ved 
at placere det oven på cirkulationsrøret (2). Kontrollér, at tætningsringen er monteret, og lås det 
buede rør (11) på plads ved at trykke ned på de to håndtag. Hvis du gerne vil bruge glaslåget (5) under 
mæskningen, skal du sætte låget (5) på, før du samler det buede rør (11). Det buede rør (11) skal først 
sættes ind gennem hullet i låget (5). 

 
 

• Juster flowhastigheden med den blå ventil på cirkulationsrøret for at opnå korrekt 
cirkulationshastighed. Hvis pumpehastigheden er for høj, vil det resultere i overløb fra kornkurven (8) 
ned langs det centrale rør, og bunden af kedlen kan løbe tør, så ingredienserne brænder på og 
elementet overophedes.  

• Når den blå ventil, der er placeret på cirkulationsrøret, sættes i vandret position, lukker den for 
kugleventilen. Når den blå ventil, der er placeret på cirkulationsrøret, sættes i lodret position, åbner 
den for kugleventilen. 

• Sluk for pumpen, når du lukker den blå ventil i over fem sekunder. 

• Luk altid den blå ventil, og sluk for pumpen, før du fjerner det buede rør (11). 

• Sørg for, at pumpen ikke kører under urtekogning. 
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• Vi kan ikke anbefale at bruge pumpen til at pumpe urteblandingen ud efter afkøling, for der er ikke 
noget filter på pumpeindløbet (kommer senere i løssalg). Det kan bevirke, at der kommer rester i 
pumpen, så der er risiko for at blokere og beskadige systemet. 

2.2 Samling af bazooka-filter 

Fastgør bazooka-filteret (12) på hangevindtilslutningen inde i Danbrygger. Brug tilslutningen, og skru 
bazooka-filteret på (se billedet nedenfor). 

 

 

 

2.3 Samling af overløbsrøret 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
 

G 

 

H 

 

I 

1x topfilter til malt   

(1xmidterhul + 2 små huller) 

1x bundfilter til malt   

(1 midterhul) 

2x håndtag 

1x kort rør 

1x langt rør 

2x dobbelt hungevind-

tilslutning 

1 x enkelt hungevindtilslutning 

1 x hangevindtilslutning 

1 x hvid plasthætte 
 

 

2.3.1 Samling af maltrøret uden for Danbrygger   

Trin 1 

Før hangevindtilslutningen (H) gennem bunden af maltfilteret (B), og fastgør med  1 dobbelt 

hungevindtilslutning (F). 

A 

C 

F 

D 

G 

E 

H I 

B 
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Trin 2 

Du kan tilpasse overløbsrøret i overensstemmelse med den mængde malt, der anbefales i opskriften. 

Ved en stor mængde malt kan du bruge opstilling 1.  

Ved en lille mængde malt kan du bruge opstilling 2. 

Opstilling 1   Opstilling 2 

Tilslut det lange rør (E) til samlingen i trin 

1.  

Tilslut det korte rør (D) til  samlingen i trin 1. 

 

Trin 3 

Fastgør de to håndtag (C) på det øverste maltfilter (B). 

 

Trin 4 

Tilslut 1 dobbelt hungevindtilslutning (F) til opstilling 1 eller 2. 

 

Trin 5 

Placer enheden i trin 3 på enheden i trin 4 ved hjælp af 1 x kort rør (D) eller 1 x langt rør (E), 

afhængigt af den opstilling, du har valgt. Placer 1 x enkelt hungevindtilslutning (G) oven på. 
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2.3.2 Maltpåfyldning i maltrøret 

Trin 1 

Placer 1 x hvid plasthætte (I) på opstilling 1 eller 2. Sæt opstilling 1 eller 2 i maltrøret (8). 

 

2.4 Før Danbrygger benyttes 

Vi anbefaler, at du skyller apparatet med 5-10 liter vand. Rengør maltrøret (8), fi ltrene (7) og 

overløbsrøret (6), samt bazooka-fi lteret. Når du skyller apparatet, kan du bruge den manuelle 

tilstand (se 2.5.1). 

1. Sørg for, at begge kugleventiler (3) og den blå ventil på cirkulationsrøret (2) er lukket. 

2. Sæt apparatet til, og kom 5-10 liter vand i. 

3. Tænd for strømmen. 

4. Temperaturen står på displayet. 

5. Tryk på knappen Manuel for at vælge manuel tilstand. 

6. Brug knapperne TEMP (temperatur), POWER (strøm) og TIMER sammen med “+” og “-” til at indstille 

temperaturen til 55 °C, tidsinterval for skylning til 5 min. og POWER til 2000 W. 

7. Tilføj rengøringsmiddel (PBW® Five Star).  

8. Tryk på Start. 

9. Åbn den blå kugleventil, og tænd for pumpen (husk at montere det buede rør, se 2.1). 

10. Når programmet er færdigt, slukker du for pumpen og lukker det varme vand ud ved hjælp af den blå 

ventil (3). 

11. Det varme vand kan bruges til at rengøre bazooka-filteret (12), maltrøret (8) og filtrene (7) i vasken. 

Trin 2 
Kom malt i maltrøret (8). 

Trin 3 
Fjern 1 x hvid plasthætte (I). 

Trin 4 
Fortsæt fra trin 3 i 2.3.1. 
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Nu er du klar til at bruge Danbrygger! 
 

 

2.5.1 Indstilling af manuel tilstand 

1. Tænd for strømmen. Tryk derefter på knappen MANUAL (manuel).  

2. TEMP bruges til indstilling af temperaturen, POWER til indstilling af spændingen, TIMER til trinvis 

timing. Apparatet kan først startes, når de tre parametre er indstillet; de kan  indstilles i en hvilken 

som helst rækkefølge. Brug “- “ og “+” til at indstille det ønskede niveau. 

3. Tryk på knappen START, når alle tre indstillinger er valgt. Nu starter den manuelle proces. I øverste 

venstre hjørne blinker et “H”. Det betyder, at apparatet opvarmer. 

4. • Standard kogetemperatur er 100 °C. Timeren udløses ikke, hvis temperaturen ikke står på 100 °C.   

    I så fald lægger du låget på i 1-2 min. (eller se nedenfor) for at nå op på 100 °C på dis   playet. 

• Hvis apparatet begynder at koge, men viser en lavere temperatur på displayet, skal du    udføre 

nedenstående justering for at sætte temperaturen til 100 °C og udløse timeren. 

• Tryk på knapperne “-” og “+” samtidig, indtil tegnet C1/F1 vises på displayet. Temper    

aturjusteringsintervallet er fra -10 °C til +10 °C (eller -50 °F til +50 °F). 

5. Når du trykker på knappen MANUAL/PAUSE under opvarmningen, vender displayet tilbage til 

redigeringssiden. Nu kan du redigere TEMP, POWER, TIMER. Derefter trykker du på knappen 

MANUAL/PAUSE igen for at bekræfte, hvorefter apparatet følger de nye indstillinger.  

6. Tryk på knappen TEMP i fem sekunder, og slip den derefter igen for at skifte fra grader Celsius til 

grader Fahrenheit. Denne funktion kan kun udføres på den TOMME SIDE.  

  

2.5.1.1 Hukommelsesfunktion i manuel tilstand for første mæskningstrin 

 2.5 Programindstilling 

TOM SIDE = 
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1. Tryk på knappen MANUAL/PAUSE på redigeringssiden i fem sekunder, og slip knappen igen. Nu kan 

du registrere den seneste indstilling. Der lyder et signal (en ringende klokke), når apparatet har 

registreret indstillingen.  

2. Tryk på knappen START efter ovenstående redigering. Nu udfører apparatet processen i henhold til 

de registrerede data.  

3. Tryk på knappen STOP. Apparatet stopper processen og går til TOM SIDE.  

4. Hvis du vil gendanne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på knappen AUTO/PAUSE på TOM SIDE 

i fem sekunder. Der lyder et signal (langsommere ringetone) for at angive, at fabriksindstillingerne 

er gendannet.  

 
  

2.5.2 Indstilling af automatisk tilstand 

1. Tænd for apparatet. Tryk derefter på knappen AUTO (automatisk).  

2. Der står S1 i øverste venstre hjørne. Indstil de tre parametre TEMP, TIMER og POWER (ligesom ved 

manuel tilstand, ved hjælp af “+” og “-“).  

3. Når du har indstillet første trin, trykker du på knappen AUTO. Derefter angiver du  indstillingerne 

for andet trin. Tredje til niende trin angives præcis ligesom første og andet trin. For hvert enkelt trin 

(3-9) trykker du på knappen AUTO for at bekræfte og fortsætte til næste trin. 

4. Når TEMP er sat til 100 °C, skifter apparatet automatisk fra MÆSKNING til KOGNING. 

5. Indstilling af humlepåmindelse i kogeprocessen: Når du har indstillet TEMP, TIMER og POWER for 

kogning, trykker du på AUTO. Indstil tidspunkt for humle 1 ved hjælp af “+” og “-“. Tryk på knappen 

TIMER for humlepåmindelse 2, 3 osv. Eksempel: 60 minutters kogning og 10 minutters første 

humletilsætning, TIMER for humpepåmindelse skal være 50 minutter. 

MANUAL/PAUSE 

TEMP 

Tryk på  

MANUAL  

igen, og apparatet  

starter igen.  

Tryk på  

STOP,  

og apparatet  

stopper. 

Tryk på knappen START. Apparatet begynder at køre, og et "H"  

blinker i øverste venstre hjørne.  

Tryk på knappen MANUAL/PAUSE under opvarmning. Apparatet går til  

redigeringssiden. Nu kan du redigere TEMP, POWER og TIMER; tryk på knappen  

MANUAL for at bekræfte. 

Tryk på knappen MANUAL/PAUSE på redigeringssiden i fem sekunder,  

og slip knappen igen. Lydsignalet (ringende klokke) angiver,  

at du har registreret dataene.  

POWER TIMER 
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6. Når du har angivet de ønskede trin (op til 9), trykker du på knappen START for at bekræfte 

ovenstående trinindstillinger. Bryggeprocessen starter. Det aktuelle trin Μ blinker i øverste venstre 

hjørne. 

7. Hvis 9 trin er for meget i forhold til din opskrift, angiver du alle temperaturer under kogning ved at 

trykke på knappen TEMP efter dit sidste trin. Programmet understøtter kun én kogeindstilling for 

hver opskrift. Du kan når som helst justere kogekraften under driften.  

 

2.5.2.1 Under MÆSKNING og KOGNING 

1. Når første trin er færdigt, lyder der et signal (påmindelsesringning). Programmet fortsætter ikke 

med andet trin, før du har trykket på knappen AUTO for at bekræfte. Det er påmindelsen om 

påfyldning af ingredienser. 

2. Kogepåmindelsen er den samme som ovenfor; når apparatet er færdigt med trinnet før kogning, 

lyder der et signal (påmindelsesringning). Programmet fortsætter ikke med kogetrinnet, før du 

har trykket på knappen AUTO for at bekræfte. Det er påmindelsen om eftergydning. 

3. Hvis du trykker på knappen PAUSE, stopper Danbrygger og timeren midlertidigt processen, og 

du kan ændre dataene. Når du er færdig, trykker du på AUTO for at fortsætte. 

4. Hvis du trykker på knappen START, mens den automatiske tilstand kører, springer apparatet det 

aktuelle trin over. 

5. Hvis du trykker på knappen STOP for at springe alle trinnene over, holder apparatet  op med at 

køre, displayet viser END, og klokken ringer i 30 sekunder. Tryk på  knappen STOP igen for at gå 

til TOM SIDE. 

2.5.2.2 Hukommelsesfunktion i automatisk tilstand 

1. Når du har angivet alle de data, du har brug for i automatisk tilstand, trykker du på knappen 

STOP, indtil TOM SIDE vises. Lad være med at slukke for apparatet! Følg nedenstående trin for 

at registrere. 

2. Tryk på knappen MANUAL for at gå til siden for manuel redigering. Tryk derefter på knappen 

MANUAL i fem sekunder, og slip knappen igen. Du kan nu registrere den seneste indstilling for 

manuel og automatisk tilstand. Der lyder et signal (en ringende klokke), når apparatet har 

registreret indstillingen.  

3. Sluk for apparatet, og tænd igen. Tryk derefter på knappen AUTO. Første trin i det senest valgte 

program vises på displayet. 

4. Tryk på knappen START. Apparatet begynder at køre.  

5. Vores program understøtter ikke batchlagring. Det betyder, at du skal følge  ovenstående 

instruktioner igen for hver enkelt indtastning. 

2.5.2.3 Valg/ændring af hukommelsesfunktion for automatisk tilstand 

På TOM SIDE trykker du på knapperne POWER og TIMER samtidig og holder dem inde i fem 

sekunder. Displayet går til valg af opskrift. Tryk på “-” eller “+” for at vælge den ønskede opskrift 

(R0S1, R1S1, ...).  

 

Der kan gemmes op til 10 programmer i opskriftslageret. Tryk på knappen START for at bekræfte 

den valgte opskrift. TOM SIDE vises på displayet. Tryk derefter på knappen AUTO/PAUSE for at gå til 

redigeringssiden for den valgte opskrift. Du kan trykke på knappen START for at køre det valgte 

program med det samme, eller du kan trykke på knappen AUTO/PAUSE for at redigere/kontrollere 

programmet trin for trin.  
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3. Vedligeholdelse 

• Det er meget vigtigt at rengøre apparatet, hver gang det har været i brug. De tørre ingredienser kan sidde 
fast på metallet og inde i pumpen.  

• Skyl apparatet med 5-10 liter vand med en temperatur på 60 °C i 15 minutter eller længere, indtil det er 
rent. Tænd for pumpen under rengøringen, og husk også at skylle hanen.  

• Brug ikke skarpe metalredskaber til at fjerne eventuelle rester. Brug en blød klud eller en blød 
skuresvamp til at rengøre kedlens inderside. 

• Eventuelle mærker fra urterester på kedlens nederste del skal renses af, inden du bruger apparatet 
næste gang, brug gerne citronsyre (pulver der varmes op til 40-60° - så er det lige til at børste af med en 
blød børste/svamp. 

• Sæt pumpen til at skylle apparatet igennem i modsat retning ved at sætte en slange på det buede rør. (!!) 
• Anvend velegnede rengøringsprodukter (PBW® Five Star, Soda og/eller Citronsyre). 

• Sprøjt ikke vand på apparatets elektroniske dele.  

Tryk på AUTO/PAUSE for at gå til opskriftsredigeringssiden. 

Nu kan du redigere TEMP/POWER/TIMER. 

Tryk AUTO igen for at 

redigere/kontrollere 
næste trin 

Tryk AUTO i kogetri-

net for at gå til indstil-

ling humlepåmindelse. 

Hvis du trykker START 

når apparatet ikke er i 

kogetrinnet, begynder  

opvarmningen. 

“RXSX” blinker i øverste 

 venstre hjørne, mens  

apparatet kører. 

 

Tryk på - eller + for at angive 

nedtælling til humle timer. 

Tryk på TIMER for at indstille 

anden humlepåmindelse. 

 

Tryk på knappen START 

for at starte opvarmningen. 

Hvis du vil springe 

humlepåmindelsen over, 

trykker du på START igen 
og opvarmningen starter. 

Tryk på POWER og TIMER samtidig i fem sekunder på TOM SIDE 
for at gå til tilstanden for valg af opskrift. 

Tryk - eller + for at vælge opskrift.  

Tryk på START/STOP for at bekræfte valget af opskrift, 

og gå til TOM SIDE.  

Lad være med at slukke for apparatet. 

Tryk på knappen AUTO/PAUSE for at gå til siden for redigering af den 

valgte opskrift. Nu kan du redigere POWER/TIMER/TEMP eller trykke på 

knappen START/STOP for at starte apparatet. 

2.5.3 3   Valg af opskrift i automatisk tilstand 
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4. Tips til fejlfinding 

1 Der sidder ingredienser fast i  

pumpen 

A: Skyl pumpen ved at sætte en slange på det buede rør. 

B: Skil pumpen ad, og fjern ingredienserne.   

2 Apparatet når ikke op på 100 °C A: Læg låget på i 1-2 minutter.  

B: Korriger temperaturen (i programopsætning - se herunder) 

 

3 C1-korrection af temperatur i 

grader Celsius 

A:  Tryk på “-” og “+” samtidig for at gå til korrektion af  

C1-temperaturindstillingen. Indstillingsintervallet er fra -10 °C  

til +10°C. Tryk på knappen TEMP for at bekræfte. 

4 F1--korrektion af temperatur i 

grader Fahrenheit 

A:  Tryk på “-” og “+” samtidig for at gå til korrektion af  

F1-temperaturindstillingen. Indstillingsintervallet er fra -50 °F  

til +50 °F. Tryk på knappen TEMP for at bekræfte. 

5 Der står ERR-1 på displayet A: Temperaturen er lavere end 20 °C; det er advarslen for lav  

temperatur.   

B:  Følertilslutningen er løs 

C:  Åbn nedenunder (bunden) og kontrollér føleren. 

Fastgør den igen, hvis den er løs. 

 

6 Der står ERR-2 på displayet A:Temperaturen er højere end 120 °C; det er advarslen for 

overopvarmning/tørkogning.   

B: Fejl på føler; kontakt forhandleren for at få leveret en ny.   

 

5. Tekniske data 

Modelnr.: 057.700.30  Modelnr.: 057.700.50 

Kapacitet: 40 liter til top,  

30 liter til MAX.-linjen 

Kapacitet: 52 liter til top, 

45 liter til MAX.-linjen 

Spænding: 220 V-240 V Spænding: 220 V-240 V 

Effekt:  2500 W Effekt:  3000 W 

Frekvens:  50 Hz/60 Hz Frekvens:  50 Hz/60 Hz 
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6. El diagram 

 


