
COMPONENTESMANUAL

PARTE 1 ( Limpeza ) PARTE 2 ( Montando o iKEG)

1- iKEG
2- Torneira Italiana
3- Regulador
4- Conector
5- Mangueira
6- Cápsula CO2 16 Gramas

-Enxágue com água o iKEG (1), a Torneira 
Italiana (2), o Conector (4) e a Mangueira (5) 
antes de usar.

-Após o uso, limpar os mesmos componentes 
com água quente ( A água quente elimina 
qualquer impureza deixada dentro do iKEG ). 

-Corte a Mangueira (5) no mesmo tamanho 
do iKEG (1) e certi�que-se que a mesma toque 
o fundo do recipiente. 

-Na extremidade maior do Conector (4) 
encaixe a Torneira Italiana (2), rosqueie-a e 
trave-a para ter certeza que a Torneira (2) 
esteja bem �xada.

-Certi�que-se que o Regulador (3) esteja 
fechado antes de conectar a Cápsula CO2 (6), 
portanto gire o regulador para a direção onde 
esta escrito ( DIMINUIR ). 
-Rosqueie a Cápsula CO2 (6) no Regulador (3) 
de forma rápida até que esteja bem travado.
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-Após conectar a Cápsula CO2 (6), gire o 
Regulador (3) de forma lenta para a direção 
onde esta escrito ( AUMENTAR ). Sugerimos 
girar o regulator até atingir de 3 a 4 PSI no 
relógio indicador. Esta pressão interna é 
su�ciente para que se forme a espuma 
desejada no copo. 

- A Cápsula CO2 vendida pela iKEG para a 
utilização em nossos produtos é especí�ca 
para o consumo humano, e não causa 
nenhum dano a saúde. O regulador e o CO2 
não podem ser colocados no freezer ou na 
geladeira.

-Conecte o Regulador (3) no cano do Conec-
tor (4) e certi�que-se que esteja bem travado 
para evitar o desperdício de CO2.

 

-  No caso de uma pressão interna maior que 
o indicado é provável que será expelida muita 
espuma, portanto para resolver este proble-
ma basta puxar a válvula de pressão que esta 
atrelada ao Conector (4).

-Conecte a Mangueira (5) na parte de baixo 
do Conector (4).

-Retire a tampa do iKEG (1) encha-o com 
Chopp ou Cerveja de sua preferência.
-Rosqueie o Conector (4) até que esteja bem 
�xado no iKEG (1). 

PARTE 3 ( Funcionamento iKEG ) OBSERVAÇÃO

-Jamais utilize o gás industrial ( vendidos em 
lojas de departamentos ). Além de mudar o 
gosto da cerveja ou chopp é perigoso para o 
consumo humano, pode ocasionar problemas 
respiratórios e até mesmo o câncer.

PRECAUÇÕES
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