
MANUAL COMPONENTES
1 - Entrada de gás 
2 - Saída de cerveja
3 - Válvula de escape
4 - Conector
5 - Rosca do conector
6 - Controle do regulador 
7 - Regulador
8 - Manômetro
9 - Adaptador do regulador
10 - Mangueira
11- Ball Lock (entrada de gás)
12 -  Ball Lock (saída de cerveja)
13 - Capsula de Co2 (16g)
14 - Torneira Plástica
15 -  Braçadeira de ferro

3- Corte a mangueira de 
acordo com a altura do 
barril e insira no conector, 
certi�que-se que a 
mangueira pode tocar no 
fundo do barril sem 
excesso e nem falta de 
comprimento.
Obs.: Se a mangueira esti-
ver muito curta ou muito 
longa, a cerveja não será 
retirada completamente.

PARTE 1 (MONTAGEM DO CONECTOR)

1- Antes de usar, faça a 
limpeza do barril, torneira, 
mangueira e sistema ball 
lock com água morna e 
sabão neutro.
2- Instale os dois conectores 
ball lock (gás e cerveja) e 
veri�que se a conexão está 
correta e �rme.
Obs.: Uma conexão inade-
quada causará vazamento 
de cerveja e Co2.

6- Conecte a 
capsula de Co2 
girando no 
sentido horário 
�rmemente na 
base do regulador. 

Importante: NÃO 
pare de girar se 
ouvir um pequeno 
vazamento de gás, 
termine de girá-lo 
completamente 
até selá-lo 
corretamente. 

4- Corte a mangueira em 
um comprimento de 
40-50cm. Conecte com a 
torneira de plástico e o 
sistema ball lock, �xando 
com as braçadeiras de 
ferro.
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5- Veri�que se o 
regulador de 
pressão se 
encontra 
totalmente 
fechado. Se 
não, siga as 
instruções da 
marca de seta 
para girar o 
botão do 
regulador no 
sentido 
diminuir até 
fechar.

PARTE 2 (CONEXÃO NO BARRIL)

1- Anexe o 
sistema no 
barril e 
certi�que-se 
de que esteja 
o mais 
apertado 
possível para 
evitar perdas 
ou vazamen-
tos.
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4- Gire lentamente o botão do regulador no 
sentido horário para 5 PSI (a pressão 
sugerida é de 5 a 8 PSI). Pare de girar o botão 
do regulador quando a pressão for 
su�ciente para retirar a cerveja com espuma 
perfeita. Muita pressão causará excesso de 
espuma.
5- Coloque o copo sob o bico da torneira e 
desfrute de sua bebida.
Quando a cerveja parar ou �uir mais 
devagar, tente girar o regulador lentamente, 
para obter maior pressão.

6- Se a cerveja parar de sair, então a capsula de Co2 precisa ser substituí-
da, a menos que não haja mais cerveja. (Normalmente uma cápsula 
extrai 4-5 litros).
CUIDADO: A remoção da cápsula perfurada do regulador deve ser feita 
devagar. Se ela não estiver totalmente vazia, haverá uma liberação de 
gás.
7- Desligue o regulador e instale uma nova cápsula, seguindo os passos 
informados anteriormente.
8- Quando você �nalizar a retirada de bebida, gire o regulador de 
pressão no sentido diminuir e mantenha-o fechado. 
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2- Conecte o 
regulador 
no sistema 
ball lock 
(entrada de 
gás)

3-  Se o barril for 
sacudido ou 
aquecido, puxe o 
anel de alivio de 
pressão por alguns 
segundos, pode 
conter uma 
pressão excessiva 
que deve ser 
aliviada. Um ruído 
de saída de ar é 
esperado.

3- VAZAMENTO DE CO2
Solução: Caso haja vazamento 
de Co2, observe a posição do 
vazamento e continue com o 
processo de aperto, nunca 
desparafuse se a cápsula não 
estiver vazia.
A cápsula deve ser instalada 
corretamente e com �rmeza.

2- EXCESSO DE ESPUMA 
Solução: Ajuste o botão da torneira para 
reduzir a velocidade do �uxo de cerveja, 
reduzindo assim a quantidade de espuma. 
Se houver muita pressão, puxe o anel de 
alívio de pressão por alguns segundos. 
Quando a pressão dentro do barril atinge 
30 PSI, a válvula de alívio de pressão libera 
CO2 automaticamente para mantê-lo 
seguro.

1- Mantenha longe de crianças menores de 18 anos.
2- Nunca aponte o cilindro para o rosto de alguém.
3- Não aqueça mais de 60 graus pois a ruptura pode ocorrer.
4- Interrompa o uso desse equipamento se vazamento insolúvel ou 
dano visível for encontrado.
5- Desparafusar a cápsula antes que ela esteja vazia pode resultar na 
perda de gás de alta pressão. Lembre-se, nunca desparafuse a cápsula 
de Co2 antes que o gás seja usado, o spray de Co2 líquido na pele 
desprotegida pode causar queimaduras por congelamento.
6- Não utilize a cápsula de Co2 quando for viajar de avião.

PARTE 4 (AVISO) 

PARTE 3 (SOLUÇÃO DE PROBLEMAS) 

1- VAZAMENTO NA 
TORNEIRA

Solução: Aperte o anel 
de �xação o máximo 
possível 


