HANDLEIDING UITKLAPBAR
ONDERDELENLIJST:
NAAM:
1x Uitklapbar
1x Bierkraan compleet
1x Bierkoeler
1x Bierslang
1x Koolzuurslang
1x Tapkop
1x Koolzuurfles
1x Messing kraankoppeling klein
1x Messing kraankoppeling groot
1x Messing-Gardena verloopstuk
1x Aanvoerslang 10m met twee koppelingen
1x Afvoerslang 5m met één koppeling
1x Spoelborstel
1x Opener
1x Afschuimer
2x Spoeltabletten

MANCOPRIJS PER STUK:
€ 1950,00
€ 225,00
€ 1450,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 45,00
€ 120,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 6,00
€ 3,00
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Haal het apparaat uit de verpakkingsfolie.
Plaats het apparaat op de gewenste plaats. Klap naar behoefte links en/of rechts het
werkblad uit (vleugelmoer losdraaien, ligger uitschuiven, uitklappen, ligger inschuiven, blad
uitklappen, ligger uitschuiven en weer vastzetten) en zet de bar op de rem.
Controleer de staat van het apparaat.
Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelenlijst staan.
Wanneer er iets ontbreekt graag gelijk telefonisch melden: 0416 373 000.
Aansluiten: sluit de stroom van de koeler aan.
Messing koppeling, eventueel met verloopstuk Gardena, bevestigen op de tuinkraan. U kan
ook het verloopstuk op uw eigen tuinslang aansluiten.
Bevestig de aanvoerslang op de kraankoppeling. Let op: dit is de dunne gele slang of dikke
rode slang.
Aanvoerslang aan de bar bevestigen. Controleer of er geen lekkages zijn, ook als de kraan
dicht staat.
De afvoerslang aansluiten aan de bar en in de tuinb of een put leggen. Let op: dit is de dikke
gele slang en mag niet omhoog lopen!
Als de tapkraan bevestigd is mag u stap 12 overslaan!
Bevestig de tapkraan op de bar, draai aan de onderkant de ring vast en draai de geisoleerde,
zwarte slang vast op de voorkant van de koeler.
Draai de koolzuurfles open.
Zorg ervoor dat de koolzuurdruk (foto 1) op +/- 1,8 bar staat. Is dit niet het geval? De knop
(foto 2) met de klok mee om de druk te verhogen, tegen de klok in om te verlagen
(tussendoor ontluchten door aan de ring te trekken). Let op: dit moet met kleine
aanpassingen gebeuren!
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Tapkop zoals in foto 2: steek de tapkop in het fust, zodanig dat de twee pinnetjes in de
openingen van de tapkop vallen. Draai de tapkop een kwartslag naar rechts, knijp de hendel
in en duw deze naar beneden.
Tapkop zoals in foto 3: schuif de tapkop over het fust. Knijp de hendel in den duw deze naar
beneden.
Controleer of eventueel aanwezige zwarte of rode plastic kraantjes open staan. Let op: dit
wil zeggen in lijn van de leiding!
Plaats een emmer onder de tapkraan en zet de kraan open.
Wacht en laat het water en eerste schuim in de emmer lopen.
Als er een heldere straal bier is maakt u een proeftap.
Afsluiten: draai na gebruik van de bar de koolzuurfles en de waterkraan dicht.
Haal de tapkop van het fust en de stekker uit het stopcontact.

TIPS/OPMERKINGEN:
TAPTIPS
1
Houd het glas een beetje schuin tegen de tuit van de tapkraan en zet de kraan op tijd dicht.
2
Doe de bierkraan in één snelle beweging open en weer dicht, houd hem dus nooit half open.
3
Vermijd de fusten in de zon of naast de verwarming te zetten.
BIJ PROBLEMEN MET HET AANSLUITEN NEEMT U AUB TELEFONISCH CONTACT OP 0416 373 000.
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