THE ORIGINAL BREWBELT©
Η ζώνη θερμάνσεως (brewbelt) επιτρέπει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας κατά την ζύμωση. Η ζώνη
θερμάνσεως προσαρμόζεται σε δοχείο έως και 33 λίτρων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν την χρήση
Όταν θέλουμε να φτιάξουμε σπιτική μπύρα σε κρύες ή νωπές συνθήκες (10°C – 20°C) θα πρέπει
συνήθως να έχουμε μια επιπλέον πηγή θερμότητας για να επιτυγχάνουμε την ελάχιστη θερμοκρασία
ζύμωσης (21°C – 24°C).
Τοποθετώντας την ζώνη θερμάνσεως προς το άνω μέρος του δοχείου (πλαστικού κάδου) η
θερμοκρασία του μείγματος θα είναι χαμηλότερη. Αντίστοιχα, τοποθετώντας την προς την βάση του κάδου
η θερμοκρασία του μείγματος θα αυξηθεί.
Ο πίνακας παρακάτω εξηγεί το σωστό ύψος τοποθέτησης της ζώνης θερμάνσεως πάνω στον κάδο
αναλόγως της θερμοκρασίας του δωματίου.
Θερμοκρασία
δωματίου

10° - 16° C
16° - 20° C
21° - 24° C
Άνω των 24° C

Ύψος από την βάση του κάδου
4 cm.
10 cm.
Στο μέσο του κάδου
Αποσυνδέστε την ζώνη θερμάνσεως από την πρίζα μέχρι να θερμοκρασία να
πέσει κάτω από τους 24°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ζώνη θερμάνσεως πρέπει να τοποθετείται εξωτερικά του κάδου (περιμετρικά)
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ

1 – Χαλαρώστε το καλώδιο ρεύματος. Κυλήστε το χαλαρωμένο καλώδιο ρεύματος από το επάνω μέρος
του κάδου προς τα κάτω.
2 – Γεμίστε τον κάδο με το μείγμα κανονικά. Τοποθετείστε την ζώνη θερμάνσεως περιμετρικά του
κάδου περίπου 4 cm από την βάση του.
3 – Τραβήξτε με προσοχή το καλώδιο ρεύματος ώστε η ζώνη να σφίξει και να παραμένει σταθερή στην
θέση της. Μην τραβάτε πολύ δυνατά και μην κρατάτε αντίσταση από το φις της πρίζας, μπορεί να
ξηλωθούν τα καλώδια.
4 – Συνδέστε το φις ρεύματος με την πρίζα. Η ζώνη θερμάνσεως θα αρχίσει να ζεσταίνεται αμέσως.
5 – ΜΗΝ αφήνετε την ζώνη στην πρίζα παραπάνω από 8 συνεχόμενες ημέρες.
6 – ΜΗΝ σκεπάζετε την ζώνη με κουβέρτα ή άλλο κάλυμμα. Θα υπερθερμανθεί.
7 – ΜΗΝ αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στην ζώνη εν λειτουργία.
8 – ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ζώνη σε δωμάτια με θερμοκρασία άνω των 24°C.
9 – ΜΗΝ επιχειρήσετε να τοποθετήστε την ζώνη σε γυάλινο, μεταλλικό ή ξύλινο κάδο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε την ζώνη θερμάνσεως από την πρίζα πριν την αφαίρεσή της από τον
κάδο. Καθαρίστε την ζώνη με υγρό πανάκι, μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στην ζώνη.

