
Água ou Leite

Base de Café

INSTRUÇÃO DE USOMANUAL

PARTE 1 (MONTAGEM)

Nitro Cold Brew Co�ee

Sistema iKEG, faça o seu
café com leite nitrogenado. 
Kit Torneira Perlick/Stout
de aço inoxidável, encaixe
para iKEG 1L, 2L e 4L.

COMPONENTES

1 - iKEG de aço inoxidável, 1L, 2L ou 4L. 
2 - Conector iKEG de aço inoxidável para sistema de 
café.
3 - Torneira Perlick/Stout de aço inoxidável. 
4 - Tampa preta para manuseio. 
5 - Tampa preta para acomodação da cápsula de gás 
N20.
6 - Cápsula iKEG 8g N20. 

1- Por favor, realize a
limpeza dos itens antes
de utilizar: iKEG, tampa,
torneira e mangueira. 
Utilize água morna e 
detergente.
2- Adicione o café gelado
com leite ou água no iKEG.

OBSERVAÇÃO

* A proporção de café e 
água/leite �ca a seu critério.
* Volume total do liquido 
deve ser equivalente a 60%, 
75% da capacidade do 
iKEG.
 Por favor, 
lembre-se, você precisa 
deixar espaço su�ciente 
para introduzir o gás 
comprimido no iKEG. 

3- Recorte a mangueira de 
acordo com a altura do seu 
iKEG. Insira a mangueira, 
garanta que a mangueira 
encoste no fundo do barril, 
sem �car comprida ou 
curta demais.

4- Encaixe a torneira no 
corpo do iKEG, garanta 
que a conexão �que �rme 
e bem apertada.

Atenção: O encaixe 
incompleto causa 
vazamento. 
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5- Coloque a cápsula iKEG 
N20 dentro da tampa preta 
para acomodação de 
cápsula, conecte completa-
mente a cápsula de gás no 
conector. Escute o som da 
injeção do nitrogênio.



PARTE 2 (DÚVIDAS)

Cuidar do seu iKEG é muito fácil, mas há alguns detalhes que 
são importantes para mantê-lo por mais tempo: 
- Deixe secar de cabeça para baixo. Certi�que-se de que a 
tampa �que aberta até que o iKEG esteja completamente 
seco. 
- Não coloque no microondas. 
- Nunca coloque o iKEG na máquina de lavar louça. 
- O iKEG não é próprio para acondicionar produtos químicos, 
cáustico ou materiais altamente ácidos.
- Não há garantia contra vazamento de pressão acima da 
capacidade da torneira. 
- Use para condicionar ou fermentar por sua conta e risco. 
- Mantenha a tampa longe das crianças.  

7- Retire do 
refrigerador, 
coloque o 
copo no 
bocal e puxe 
a alavanca 
lentamente. 
Aproveite o 
seu café 
nitrogenado.

2- Vazamento no conector:
Solução: Há uma porca na 
parte de dentro do 
conector, utilize uma 
ferramenta para apertar o 
ajuste.

Obs. A ferramenta não 
acompanha o kit.

3- Nada de espuma.
Solução: Não coloque café 
demais dentro do iKEG.
 Para iKEG de 1L: Máximo 
600ml de café.                                                                                                                                                                                                     
Para iKEG de 2L: Máximo 1,5L 
de café;
Para KEG de 4L: Máximo 3.2L 
de café;
Uma cápsula de 8g é ideal 
para extração de 1,5L de café . 
Para 3.2L você irá utilizar duas 
cápsulas de 8g. 

1- Vazamento na torneira:
Solução: Há uma porca de 
4 furos na barra transversal 
do conector. Você pode 
utilizar uma chave inglesa 
para apertar o encaixe.

Obs. A chave inglesa não 
acompanha o kit.

6- Agite, para 
misturar bem 
o café gelado 
com o gás 
nitrogênio. 
Coloque no 
refrigerador 
por pelo 
menos 1 
hora.
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PARTE 3 (GUIA RÁPIDO DE HIGIENIZAÇÃO) PARTE 4 (INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO)
Encha o iKEG com água 
quente. - Repita 3 vezes. 
Enxágue a mangueira com 
água quente. 
Encha o iKEG com água 
quente, agite o iKEG e deixe 
descansar por 10 minutos.
Abra a torneira e enxágue o 
iKEG. Utilize uma escova 
para limpeza.
   Obs. A escova de lavagem 
não acompanha o kit.


