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PARA DESMONTAR A CHOPEIRA

Feche o cilindro de CO2

CUIDADO1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 4º PASSO

SUBA

NUNCA retire a mangueira 
da válvula extratora 

enquanto ela 
ainda estiver 

ligada ao 
barril de 

chope

Retire a válvula extratora Coloque a válvula extratora 
dentro da 
caixa, para o 
escoamento 
do chope das 
mangueiras

Enrole as mangueiras em 
torno do cilindro de CO2

ESQUEMA GERAL DO EQUIPAMENTO

TORNEIRA

REGULADOR 
DE PRESSÃO

CILINDRO 
DE CO

2

VÁLVULA 
EXTRATORA

CAIXA

BARRIL

1 - CHOPE
2 - FECHADO
3 - ESPUMA

1

2

3

Conecte a mangueira à 
caixa de chope e à válvula
extratora.

1º PASSO 2º PASSO

Com o cabo 
da válvula 
extratora para 
cima, conecte 
ao barril e 
gire até sentir 
uma pequena 
resistência

4º PASSO

2,5 kgf/cm2

Abra o cilindro de

3º PASSO

Coloque a válvula extratora na 
posição aberta, apertando e
colocando para baixo até travar.

ABAIXE

NÃO COLOQUE O 
GELO ANTES QUE 
A SERPENTINA 

ESTEJA 
COMPLETAMENTE 
PREENCHIDA COM 

O CHOPE!

ATENÇÃO

 

5º PASSO

CONTROLE
DA VAZÃO

Abra a torneira 
e o controle 

da vazão 
para que a 

preenchida com 
o chope  

6º PASSO

Quando o 
chope 

começar a 
sair, diminua o 

controle da vazão
CONTROLE
DA VAZÃO

 

7º PASSO

Coloque o gelo até cobrir a
serpentina. Sua chopeira já
está pronta para a tiragem.

PERIGO - CUIDADO

JAMAIS remova o sifão! 
O barril está pressurizado, 
podendo causar graves 
acidentes se 
for removido. 
NÃO leve o 
barril ao 
freezer. Beba com moderação.

Se beber, não dirija. 

DICAS IMPORTANTES

CHOPEIRA - MANUAL DE USO

CO2, girando
 a válvula até

o �nal.

Nos 3 ou 4 primeiros copos,
é normal sair com mais espuma.

Trabalhe com uma vazão menor
para que o chope saia sempre
na temperatura certa.


