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1. Låget på rensedunken tages af ved at vippe håndtaget op
 
Rensevæsken indeholder klor som kan tage farven på dit tøj

2. Påfyld rensevæske og rent vand efter angivet blandingsforhold
    med Pipline Original bruges 4% ca. 2 dl. til 5 liter vand

3. Sæt låget på rensedunken igen, rensedunken med blanding af 
    rensevæske og rent vand er nu klar til rens

               Rens af fadølsanlæg  

Rensevæsken har en farveindikator som er Grøn ved beskidt anlæg og Lilla når 
anlægget er rent, dog skal anlægget renses i minimum 20 minutter uanset farven.

"VIGTIGT" Rensevæsken må aldrig stå i anlægget natten over.

1. Fadkoblingen monteres på rensedunken vær opmærksom på at 
    fadkoblingen er korrekt monteret.

2. Anbring en spand under tappehanen og tap ud indtil at du kan 
    se at der kommer rensevæske ud af hanen

3. Fadølsanlægget skal nu stå "i blød" i 20 minutter, med fordel kan
    køleren slukkes, Husk at tænde køleren igen efter renseperioden. 

Spring ikke over med tiden, ellers risikere du at dit anlæg er lige så beskidt få dage efter

4. Under iblødsætningen åbnes hanen ca. hvert 5 minut for at trække nyt rensevæske 
    ind i fadølsanlægget, dette gøres indtil at farven på rensevæsken er lilla og i min.
    20 minutter, eller i længere tid hvis der kommer Grøn farve ud af hanen.

5. Efter fadølsanlægget har stået i blød i minimum 20 minutter og der kommer Lilla 
    farve ud af hanen, tappes alt rensevæsken ud af anlægget, til sidst (Chokes) anlægget
    ved at åbne og lukke hanen 8-10 gange for at få eventuelt løse partikler med ud. 

6. Når rensedunken er tom for rensevæske tages rensedunken af, tag trykket af dunken ved 
    at hive i sikkerhedsventilen, tag låget af og skyld dunken grundigt med rent vand, fyld 
    dunken med rent koldt vand. 

7. Den fyldte rensedunk sættes på anlægget igen hvorefter vand tappes ud af hanen så
    alt rensevæske bliver skyllet ud af anlægget.

8. Tag rensedunken fra anlægget og sæt øl på, tap ud af hanen indtil at der kommer
    øl/skum ud af hanen, lad anlægget stå i 5 minutter og tap ud til øllet kører rent.  

9. Tjek Co2 trykket på Co2 regulatoren
    tryk og temperatur følges altid ad: fustagens omgivelses temp. = bar + 10%

Eksempel: Omgivelsestemperatur 20 grader, skal trykket stå på 2,2 bar
Eksempel: Omgivelsestemperatur 24 grader, skal trykket stå på 2,7 bar
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