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Series X Kegerator Brugsanvisning 
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Sikkerhedsanvisninger 
For din sikkerhed og for at sikre korrekt brug, så læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet instal-
leres. For at undgå unødige fejl og uheld er det vigtigt, at de personer, der skal bruge apparatet, er bekendt 
med brugen af det og med sikkerhedsforanstaltningerne. 
Gem brugervejledningen, så den kan følge med apparatet, hvis det sælges. For at sikre liv og ejendom er 
det vigtigt, at sikkerhedsanvisningerne overholdes, idet producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyl-
des forsømmelse. 
• Enheden må kun anvendes til det formål den er produceret til. Den skal betjenes på sikker og korrekt vis 

og i fejlfri tilstand. Kontroller forholdene hver gang, før enheden tages i brug.  
• Enheden må kun benyttes under sikre forhold og lokation. 
 
Om denne vejledning 
• Læs og overhold brugs- og monteringsvejled-

ningen. De indeholder vigtige oplysninger om 
opstilling, brug og vedligeholdelse af appara-
tet. 

• Fabrikanten hæfter ikke, hvis anvisningerne og 
advarslerne i brugs- og monteringsvejlednin-
gen ikke overholdes. 

• Opbevar alt materiale til senere brug og giv det 
videre til en senere ejer. 

 

Generel sikkerhed  
 ADVARSEL! Hold alle ventilationsåbninger fri for 

blokeringer.  

 ADVARSEL! Brug ikke mekaniske redskaber eller 
andre midler end de af producenten anbefalede for 
at fremskynde optøning. 

  ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kø-
lekredsløbet.  

  ADVARSEL! Sæt ikke andre elektriske apparater 
(f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre de er god-
kendt til det.  

  ADVARSEL! Rør ikke ved pæren, hvis den har 
været tændt i længere tid. Den kan være meget varm 
(kun for apparater med lys).  

  ADVARSEL! Sørg for, at ledningen ikke bliver 
klemt eller beskadiget, når apparatet placeres. 

  ADVARSEL! Placer ikke flere flytbare stikkon-
takter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af 
apparatet. 
 

Eksplosionsfare 
• Der må aldrig benyttes elektriske apparater i 

apparatet (f.eks. varmeaggregater, elektriske 
ismaskiner eller ligende). 

• Produkter med brandbare drivgasser (f.eks. 
spraydåser) samt eksplosive stoffer må ikke op-
bevares i apparatet. 

• Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbe-
vares i tætlukkede og opretstående flasker. 

 

Fare for elektrisk stød 
• Udføres installations- og reparationsarbejde 

forkert, kan der opstå fare for brugeren. 

• Hvis kablet eller stikket er beskadiget: Afbryd 
straks strømmen til apparatet. 

• Benyt ikke apparatet, hvis kablet eller stikket er 
beskadiget. Dette skal udskiftes før brug. 

• Apparatet må kun repareres af fabrikanten, 
kundeservice eller en lignende kvalificeret per-
son. 

• Brug kun originale dele fra fabrikanten. Med 
disse dele kan fabrikanten sikre, at sikkerheds-
kravene opfyldes. 

• Undlad at overbelaste strømforsyningen. 
• Før anvendelse skal siden med de Tekniske 

Data kontrolleres og sikre, at spændingen 
stemmer overens med spændingen i stikkon-
takten. 

• Træk ikke i kablet 
 

Fare for tilskadekomst 
• Beholdere med kulsyreholdige drikkevarer kan 

eksplodere. 

Fare ved udsivende kølemiddel  
• I kølekredsløbets rør findes der små mængder af 

det miljøvenlige, men brændbare kølemiddel 
R600a. Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke 
drivhuseffekten. Hvis kølemidlet siver ud, kan det 
kvæste øjnene eller antændes.  

• Undgå beskadigelse af rørene. Hvis rør beska-
diges:  

• Hold åben ild og tændkilder væk fra apparatet.  
• Udluft rummet.  
• Sluk for apparatet, og træk stikket ud.  
• Kontakt kundeservice. 
 

Undgå risici for børn og personer, der er ud-
sat for fare  
• Følgende personer er udsat for fare:  
• Børn, 
• personer med begrænsede fysiske, psykiske el-

ler sansemæssige evner,  
• personer, der ikke råder over tilstrækkelig vi-

den til at kunne betjene apparatet sikkert.  
• Foranstaltninger:  

• Sikr, at børn og personer, der er udsat for fare, 
har forstået farerne.  
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• En sikkerhedsansvarlig person skal overvåge el-
ler vejlede børn og personer, der er udsat for 
fare, når de bruger apparatet.  

• Lad kun børn, der er fyldt 8 år, bruge apparatet. 
• Overvåg børn under rengørings- og vedligehol-

delsesarbejde.  
• Lad aldrig børn lege med apparatet.  
• Sørg for at holde børn væk fra et udtjent apparat. 

•  Advarsel Børn kan lukke sig inde i apparatet og 
blive kvalt!   

 

Fare for kvælning  
• Emballage og emballagedele holdes uden for 

børns rækkevidde. Der kan være fare for kvælning.  
 

Tingsskader  
• For at undgå tingsskader: 

• Træd ikke op på sokler, udtræk eller døre og 
støt dig ikke på dem. 

• Plastdele og dørpakninger skal holdes fri for 
olie og fedt. 

• Træk i stikket, ikke i tilslutningskablet. 
 

Pleje og rengøring 
• Tag stikproppen ud af kontakten før enhver vedli-

geholdelse og rengøring. 
• Rengør ikke apparatet med metalgenstande. 
• Brug ikke skarpe genstande til at fjerne is fra 
• fryserummet. Brug en plastskraber (kun for 
• apparater med fryser). 
• Inspicer jævnligt drænhullet i apparatet for vand. 
• Rens drænhullet hvis nødvendigt. Hvis drænhullet 

er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af ap-
paratet. 

 

Vægt  
• Vær under opstillingen og transporten af appa-

ratet opmærksom på, at det kan være meget 
tungt. 

 
Bestemmelsesmæssig brug 
Brug dette apparat: 
• kun til køling af fødevarer 
• kun iht. denne brugsvejledning. 
 

 

Miljøbeskyttelse 
Emballage: 
• Alle materialer er miljøvenlige og egnet til gen-

brug:  
• Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis.  
• Informér dig om bortskaffelsesmuligheder hos 

din specialforhandler eller de offentlige myndig-
heder. 

 

Gammelt apparat  
• Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde 

råstoffer genindvindes 
• Pas på! Kølemiddel og skadelige gasser kan 

strømme ud.  
• Rør i kølemiddel-kredsløbet og isoleringen må 

ikke beskadiges. 
• 1. Træk stikket ud. 2. Ved bortskaffelse, så klip ka-

blet af så tæt på apparatet som muligt 3. Tag 
døren af for at hindre legende børn i at blive 
spærret inde i det. 4. Få apparatet bortskaffet 
korrekt. 

 

Installation 
• Vigtigt: For elektrisk installation, følg an-

visningerne i denne vejledning nøje. 
• Pak apparatet ud og kontroller for beskadigelser. 

Tilslut ikke, hvis det er beskadiget. Meld omgå-
ende eventuelle transportskader til salgsstedet. 
Behold emballagen. 

• Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring 
apparatet. 100 mm frirum på hver side og på bag-
siden af apparatet ellers kan det overophedes.  

• Følg anvisningerne om korrekt installation. 
• Hvis muligt skal apparatets bagside altid vende 

mod en væg for at undgå berøring af de varme 
komponenter (kompressor og kondensator), som 
kan forårsage forbrændinger. 

• Apparatet må ikke placeres tæt på varmeappara-
ter, radiatorer eller komfurer. 

• Sørg for, at apparatets stik er let tilgængelig efter 
installationen. 

 

 

 

 

 

Se evt. de engelske instruktionsvideoer på Keglands YouTube kanal 

https://www.youtube.com/kegland 

 

https://www.youtube.com/kegland
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Cornelius fustager 
Langt de fleste hjemmebryggere anvender Cornelius fustager og ventiler og koblinger. På Cornelius fustager 
vil ventiler og tilsvarende koblinger se ud som herunder:  

Ball-lock koblin-
ger 

  
 Væske CO2 Væske CO2 

Montering af EVABarrier slange på slangstuds 
Skub slangestudsen helt ind i EVABarrier slangen, så hele slangestudsen er dækket. Det kan være lidt be-
sværligt at skubbe slangestudsen ind i den 4 mm. slange. Hvis du ikke kan skubbe slangestudsen ind i slan-
gen, kan det være nødvendigt at udvide åbning på slangen. Dette kan gøres ved at stikke enden af slangen 
ned i varmt vand (ikke kogende) og udvid åbningen med en spidstand. Dette vil medføre, at du kan skubbe 
slangestudsen ind i slangen. Luk klemmebånd med en knibtang for at få en korrekt jævn og tæt lukning. 
 
Montering af EVABarrier slange på Ball-Lock kobling. 
Skru en fitting hun/hun 8 mm-7/16" gevind på din Ball-lock med gevind. Sikker dig, at slangen er skåret lige 
over. Dette kan gøres med en meget skarp Stanley kniv. 
 
Afmontering af EVABarrier slange fra duotight fitting. 
Pres ind på kraven af duotight fittingen, mens der samtidigt trækkes tilbage i slangen. 
 

Øl-slange diameter og den korrekte længde 
For at sikre et jævnt og korrekt skænkning af øllet, samt den korrekte skumkrone, er det vigtigt at sikre, at 
længden på øl-slangen stemmer overnes med den indvendige diameter af slangen.  
Forslag til længder, i forhold til den indre diameter kan ses herunder:  

Indvendig diameter Længde  

4 mm. 1.5 – 2 meter  

5 mm.  2 – 3 meter 

6 mm.  3 – 4 meter  

 De fleste af KegLands øl- og CO2-slanger er afskåret i den korrekte længde. Hvor øl-slangen har en indre 
diameter på 4 mm og en længde på 1,5 meter. Disse skal ikke skæres til.  
Hvis du selv skal kippe din øl-slange til, er det en god ide at begynde med et lidt længere stykke og så klippe 
det til, indtil du når, din ønskede skænke hastighed. F.eks. hvis du anvender en øl-slange på 4 mm. indven-
dig diameter, så begynd med en øl-slange på 2 meter og skær gradvis til, indtil du når din ønskede skænke 
hastighed.  
Øl-slange med 4 mm. indvendig diameter er ofte det bedste valg i kegerators, da der kan anvendes en min-
dre længde slange, som ikke er så tilbøjelig til at filtre sammen, samt det reducerer mængden af øl, der står 
i slangerne.  

Indvendig diameter Længde  Øl per meter i slange  Total mængde i slange  

4 mm  1.5 m  12.5 mL  18.75 mL  

5 mm  2 m  20 mL  40 mL  

6 mm  3 m  28 mL  84 mL  

  

Dele inkluderet i alle Series X kegerator 
Serie X kegerator indeholder følgende dele:  
1 x MK4 Regulator  
1 x Hylde  
1 x Sort drypbakke til rundt om fadølstårnet  
1 x Hjulsæt af 4 stk. 

16 x Skruer til hjul   
1 x CO2 cylinder holder (designet til enCO2 cylin-
der)  
1 x Forkromet beskyttelses gelænder 
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1 x Slangestuds med swivel forskruning 

Herunder ser du hvad, der følger til hver forskellig Kegerator model: 

1 Hane 2 Haner 
1 x Rustfrit stål tårn 1 x Rustfrit stål tårn 

1 x Duotight kompatibel short shank 2 x Duotight kompatibel short shank 

1 x Haner uden flow control 2 x Hane uden flow control 

1 x Duotight 6.5mm x 8mm reducer 2 x Duotight 6.5mm x 8mm reducer 

1 x Sort håndtag til fadølshane 2 x Sort håndtag til fadølshane 

1 x Øl-slange 4 mm. til 1 hane 1 x Øl-slange 4 mm. til 2 haner 

1 x CO2-slange 5 mm. til 1 fustage 1 x CO2-slange 5 mm. til 2 fustager 

4 x Skruer til rustfrit stål tårn 4 x Skruer til rustfrit stål tårn 

1 x 7 i 1, multiværktøj 1 x 7 i 1, multiværktøj 

  
3 Haner 4 Haner 
3 x Rustfrit stål tårn 4 x Rustfrit stål tårn 

3 x Duotight kompatibel short shank 4 x Duotight kompatibel short shank 

3 x Hane med flow control 4 x Hane med flow control 

3 x Duotight 6.5mm x 8mm reducer 4 x Duotight 6.5mm x 8mm reducer 

3 x Sort håndtag til fadølshane 4 x Sort håndtag til fadølshane 

1 x Øl-slange 4 mm. til 3 haner 1 x Øl-slange 4 mm. til 4 haner 

1 x CO2-slange 5 mm. til 3 fustager 1 x CO2-slange 5 mm. til 4 fustager 

4 x Skruer til rustfrit stål tårn 4 x Skruer til rustfrit stål tårn 

1 x 7 i 1, multiværktøj 1 x 7 i 1, multiværktøj 

  
 
 

1  x duotight 8mm push in tee piece 
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Step 1. Forberedelse  
• Tag alle tingene ud af kegeratoren  
• Check at alle ting er inkluderet. 
• Fjern beskyttelsesplastic fra kegeratoren inden brug. 
•  

Step 2. Monter hjul 
• Vær sikker på, at kegeratoren er tom   
• Læg forsigtigt kegeratoren på den ene side på et tæppe, håndklæde eller stort papstykke.  
• Monter de 4 hjul ved hjælp af de medfølgende skruer  
• De 2 låsende hjul skal monteres mod fronten af kegeratoren.  
• Lad kegeratoren stå i normal position; mindst 1 time, inden den starter for at lade kølevæsken 

falde på plads.  
NOTE: Skruehullerne kan være fyldt med skum eller dækket af folie. Pres blot skruerne igennem og lad dem 
fange gevindet, hvorefter de kan skrues ordentligt i.  
 

Step 3. Monter kromrækværket 
• Positioner rækværket ovenpå kegeratoren så dupperne passer oven på hullerne i toppen af kege-

ratoren  
•  
• Pres dupperne ned i hullerne så rækværket sidder fast. 

Step 4. Monter CO2 flaskeholderen (valgfrit)  
• Sæt flaskeholderen på de 4 studse på bagsiden af kegeratoren 
• Pres holderen sikkert ned så den fæstnes 
•  

Step 5. Fastspænd CO2 flasken på flaskeholderen  
CO2 flaske skal købes separat 

• Placer CO2 flasken på holderen 
• Fastspænd den med selen på flaskeholderen 

NOTE: Flaskeholderen er kun lavet til max en CO2 flaske på 2,6 kg. Hvis du har en større CO2 flaske skal 
denne placers på gulvet i stedet i nærheden af kegeratoren.  
 

Step 6. Monter regulatoren til CO2 flasken. 
• Vær sikker på, at CO2 flasken er lukket ved at dreje håndtaget med uret. 
• Sørg for, at regulatoren er skruet helt åben. 
• Sørg for, at der er en hvid nylon pakning mellem regulatoren og CO2 flasken. 
• Fastspænd først regulatoren med hånden til CO2 flasken og fastspænd herefter yderligere med 7 i 

1 værktøjet. 
•  

Step 7. Monter 5mm ID EVABarrier gasslangen til regulatoren  
Montering på slangestudsen  

• Pres 5mm EVABarrier gasslangen over slangestudsen og fastspænd den med et klembånd 
Montering med en doutight fitting (valgfrit, men lettere)  

• Afmonter slangestudsen fra regulatoren 
• Påskru en duotight 8mm x FFL fitting på MFL gevindet på regulatoren. Pres 8mm EVABarrier gas-

slangen ind i duotight fittingen og mærk efter on den sidder forsvarligt fast.   
•  

Step 8. Stik EVABarrier gasslangen ind i kegeratoren   
• Afmonter et af lågene bag på kegeratoren og stik EVABarrier gasslangen gennem hullet.  
•  

Step 9.  Opsætning af EVABarrier gasslange til et tårn med 1 hane.   
(se step 10 hvis du har 2, 3 eller 4 haner)  

• Monter gasslangen til en grå ball lock kobling med enten en slangestuds eller en med gevind og et 
stykke duotight fitting. Hvis slangestuds brug da også et klembånd. 
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Step 10. Opsætning af EVABarrier gasslange til kegerators med 2,3 og 4 haner.   
 
2 haner 

• Klip ca 1 meter af EVABarrier gasslangen, som i alt er ca. 2,5m 
• Del herefter dette 1 m stykke i 2 x 50 cm stykker. 
• Pres alle 3 slangestykker ind i duotight t-stykket. 
• Monter de 2 x 50 cm stykker til grå ball lock koblinger.  

3 haner 
• Klip ca 10 cm af den ene ende af EVABarrier gasslangen 
• Sæt de 2 t-stykker fitting sammen med dette 10 cm stykke slange, som vist her. 

 
• Klip 3 x 50 cm af EVABarrier gasslangen  
• Monter gasslangen, der kommer fra regulatoren, i det ene t-stykke 
• Monter de 3 x 50 cm gasslange stykker i de øvrige huller i t-stykkerne 
• Monter de 3 x 50 cm slangestykker til grå ball lock koblinger.  

4 haner 
• Klip ca 2 x 10 cm af den ene ende af EVABarrier gasslangen 
• Sæt de 3 t-stykker fitting sammen med disse 2 x 10 cm stykke slange, som vist her. 

 
• Klip 4 x 50 cm af EVABarrier gasslangen  
• Monter gasslangen, der kommer fra regulatoren i det ene t-stykke 
• Monter de 4 x 50 cm gasslange stykker i de øvrige huller i t-stykkerne 
• Monter de 4 x 50 cm slangestykker til grå ball lock koblinger.  

 

Step 11. Samling af tårn med 1,2 og 3 haner   
(Hvis der er 4 haner se Step 12)  

• Fjern låget fra toppen af tårnet og vær sikker på, at kraven til tårnet sættes ned omkring foden af 
tårnet inden nogle shanks monteres. 

• Før øl-slangen gennem hanehullet på tårnet og før øl-slangen ned gennem tårnet.  
• Monter et stykke duotight 6.5mm x 8mm reducer fitting på studsen af shanken.  
• Spænd shanken fast til tårnet 
• Pres øl-slangen ind i duotight fittingen  
• Gentag dette for alle shanks. 
• Vær sikker på, at alle øl-slangerne er ført ned i kegeratoren. 
• Monter tårnet på kegeratoren med de medfølgende M5 skruer i de passende huller 
• Monter øl-slangerne til sorte ball lock koblinger eller anden type øl-koblinger. 

Step 12. Samling af tårn med 4 haner 
• Monter tårnet på kegeratoren med de medfølgende M5 skruer i de passende huller. 

Skruerne skal monteres indvendigt i tårnet med en lang skruetrækker. 
• Monter nu shanks, duotight fittings og ølslanger som beskrevet i step 11. Det er let-

tets at gøre i rækkenfølgen, som vist til højre. 
• Vær sikker på, at alle øl-slangerne er ført ned i kegeratoren. 
• Monter øl-slangerne til sorte ball lock koblinger eller anden type øl-koblinger. 

Step 13. Monter haner på shanks. 
• Håndspænd hanerne på de monterede shanks. 
• Spænd yderligere med 7 i 1 værktøjet 
• Gentag dette med alle hanerne. 
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Step 14. Monter alle koblingerne til fustagerne  
• Monter de grå ball lock koblinger til gas ventilerne på corneliusfustagerne 
• Monter de sorte ball lock koblinger til øl ventilerne på corneliusfustagerne 
• Hvis der bruges kommercielle fustager bruges de rette koblinger hertil. 

 
Step 15. VIGTIGT Udfør en CO2 tryktest  
Det er vigtigt at udføre en tryktest inden systemet tages i brug for at sikre systemet holder tryk, og der ikke 
er en eller flere lækager, som vil gøre, at CO2 flaskens indhold forsvinder over tid.  
En tryktest kan udføres på 2 måder:  
Metode 1 – Tryk test 
Step 1. Monter ball lock koblinger til en tom fustage.  
Step 2. Sæt trykket på regulatoren til 1,4 Bar/20 Psi.  
Step 3. Sluk for CO2 flasken  
Step 4. Vent 2 timer og check, at det højre manometer på regulatoren ikke har ændret sig. Hvis trykket ikke 
har ændret sig, er der ingen lækager i systemet. Hvis trykket er faldet, skal du bruge metode 2 til at finde ud 
af, hvor der er en lækage.  
NOTE: Selvom systemet ikke taber tryk i de 2 timer, kan det være en god ide at benytte metode 2 også, for 
at være helt sikker.  
Metode 2 – Lækage finder test  
Step 1. Monter ball lock koblinger til en tom fustage.  
Step 2. Sæt trykket på regulatoren til 1,4 Bar/20 Psi.   
Step 3. Påfør eller spray en lækagefinder opløsning på alle samlinger, ventiler og andre potentielle lækage-
steder.  
Det kan være:   

• Forbindelsen mellem regulator og CO2 flaske. 
• Alle duotight fittings og samlinger 
• Ball lock og øvrige koblinger 
• Cornelius låg og ventiler mm. 

VIGTIGT: Husk at efterskyl med rent vand eller vådserviet på fittings og samlinger. Når lækagen er fundet og 
elimineret, foretages endnu en tryktest. 
 

 Installationsdiagrammer

 

1 hane Series X Installationsdiagram  
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2 haner Series X Installationsdiagram 
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3 haner Series X Installationsdiagram 
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4 haner Series X Installationsdiagram 
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Justering af temperature på Series X  
• Hold enten køling eller varmeknappen inde i mindst 3 sekunder 

• Temperaturdisplayet vil nu blinke, hvilket er ensbetydende med, at den indstillede temperatur kan 

justeres 

• Sæt den ønskede temperatur ved at trykke på køling eller varmetasterne 

• Efter den ønskede temperatur er indstillet, skal der ikke røres ved yderligere taster og kegeratoren 

er nu indstillet til den nye temperatur. 

 
Frirum omkring Series X  
Series X kegerator har radiatorer i både højre og venstre væg på kegeratoren. Disse radiatorer har behov 

for at være tilpas ventilerede, så varme fra kegeratoren kan blive udledt til omkringliggende lokale. Det er 

derfor nødvendigt med 100 mm frirum på hver side og på bagsiden af kegeratoren. Hvis ikke dette frirum 

opfyldes, kan kegeratoren ikke køle tilstrækkeligt samt el-forbruget øges og i værste fald ødelægges kegera-

toren og garantien kan bortfalde ved forkert brug.  

Fejlfinding på Series X  
Øllet er for skummende eller der kommer ikke noget øl når hanen åbnes  

• Check at trykket på regulatoren er sat til det ønskede Bar/Psi, og at fustagen ikke er over-karbone-

ret. Hvis øllet er over-karboneret, kan sikkerhedsventilen udløses og indstil herefter regulatoren 

til det rette tryk. 

• Hvis øl-slangen er for kort kan det resultere i meget skum. Forøg evt. øl-slangen. 

• Frosne øl-slanger. Hvis en øl-slange kommer i kontakt med kølepladen i køleskabet, kan øllet i 

slangen fryse til is og virke som en prop.  

• Hvis øllet indeholder en del humlefragmenter, kan disse blokere stigerøret eller øl-ventilen. Dette 

kan checkes og fixes ved at udløse sikkerhedsventilen og afmontere ølventil og stigerør og rense 

disse for humlerester. 

Kegeratoren køler ikke til ønskede temperatur 
• Hvis kegeratoren står et meget varmt sted, kan man tage luftslange fra tårnet og lade den blæse 

kold luft direkte ud i kegeratoren i stedet for at forbedre cirkulationen af den kolde luft. 

• Placer en kande med vand i kegeratoren og mål temperaturen efter 12 timer, for at afgøre om 

termostaten viser den rigtige temperatur.  

• Vær sikker på, at kegeratoren har 100mm frirum både bagtil og på begge sider.  

 

Tekniske data: 
220-240V – 50/60Hz, 75 Watt 

Kølemiddel, nytteindhold og yderligere tekniske angivelser findes på typeskiltet. 


