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Vejledning – fadølsanlæg 
Sådan tilsluttes fadølsanlægget. 

1. Placering af fadølsanlægget.  
Placer fadølsanlægget der hvor det skal bruges, og på et sted hvor det står sikkert og er tilgængeligt for 
dine gæster eller bartendere.  
Flyt det ikke fra sted til sted, da dette kan skade anlægget og kølesystemet. Placér altid anlægget på et 
sikkert og stabilt underlag, der kan holde til vægten og brugen af anlægget.  

2. Tilslut slanger på bagsiden af anlægget.  
Hvis du har lejet et dobbelt anlæg med 2 haner, skal du sætte de 2 røde slanger i de nederste huller overfor 
hinanden, og den blå slange i det øverste hul.  
Har du lejet et anlæg med 1 hane, skal du sætte den røde slanger i hullet til højre, og den blå slange i hullet 
til venstre. Slangerne passer kun i det hul som er beregnet til henholdsvis den røde og blå.  
Se markeringer på anlægget.  

Som vist på nedenstående billede (2 hanes anlæg): 

 

VIGTIGT!!!! 

Når du sætter slangen ind i hullet, skal du sørge for, at den er skubbet helt ind, så den sidder ordenligt fast. 
Brug fingersnilde og ikke ”vold”.  
Det gør du ved at hive forsigtigt ud i slangen. Der er en modhage, som sørger for at slangen ikke ryger ud, 
hvis den er tilkoblet korrekt.  
(Ved flere slanger skal det gøres ved hver slange).  

3. Tilkoble øl/fustage.  
- Fjern plomberingen fra fustagen (Fjernes plomberingen er indholdet købt) - Sæt fadølskoblingen på 
fustagen, så den passer i hakkerne med fustagen.  

- Drej koblingen lidt mod højre, til den sidder/spænder sig fast.  
- Tryk håndtaget helt ned.  
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4. Tilslut nu anlægget. 

- Sæt strøm til fadølsanlægget via en stikkontakt.  
Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende adapter med 3 ben, til stikkontakten eller forlængerledningen 
med jord.  

- Tænd for kompressoren på bagsiden af anlægget. Den sorte on/off knap. Den skal stå på on. Anlægget 
starter nu op, og du kan hører kompressoren ”larme”.  

- Vent nu til kompressoren stopper med at arbejder. Der går ca. 1 min.  

- Tænd for kulde på forsiden af anlægget.  
- Indstil temperaturen på den sorte drejeknap på forsiden af anlægget.  

 

Vi anbefaler til alm. pilsnerøl, at den står på mellem 6 – 7. = næsten helt op.  

- Indstil hastigheden.  
Indstil hastigheden på siden af hanen. Drej den lille tap (ved siden af hanen) op og ned til du finder den 
passende indstilling. Sørg for at det ikke løber for stærkt, så det skummer for meget og det samtidig er 
nemmere at skænke op.  

 

- Anlægget skal nu stå tændt i 10 min. mens det køler – uden brug.  
Start med at skænke øl, ved at rykke roligt ned i det sort håndtag. Der kommer skum til at starte med, der 
evt. kan tømmes ud i en kande eller lignede. Skummet vil svare til ca. 3 – 5 alm. fadølsglas.  

Herefter er fadølsanlægget klar til at skænke dejlige kolde fadøl.  


