ABT0200

De vervangingswaarde
van deze
gebruiksaanwijzing
is € 1,-

BIERTAP TAFELMODEL DROOGKOELER
Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de hieronder
staande punten:
Je hebt geleverd gekregen:
Biertap tafelmodel, lekblad, bierspatel, koolzuurmeter, een spoelborstel en spoelglansmiddel.

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Indien besteld: 1 kist met 2x flessen koolzuur à 2 kg
Hoe te installeren:
De biertap werkt op 220 Volt en verbruikt 300 Watt. Wanneer je een haspel gebruikt, rol deze dan altijd helemaal af in verband met eventuele oververhitting van de kabels.
Gebruiksaanwijzing:
De biertap op een vlakke ondergrond neerzetten met het lekblad onder de tapkraan en contoleren of de tapkraan dicht staat. Vervolgens schroef je de grijze slang (afb. 1) aan de koolzuurfles. Daarna de bierkoppeling met de hendel omhoog op het vat zetten. Bij een Heineken
koppeling (afb. 2) eerst een kwartslag draaien (rechtsom). Als deze vast zit de hendel naar
beneden drukken. Bij een Warsteiner/Grolsch de koppeling over de aansluiting schuiven en
de hendel naar beneden drukken. Hierna kun je de koolzuurfles opendraaien (knop bovenop
de fles). Op de koolzuurmeter kun je nu de druk instellen (indien nodig) op 0,9 BAR. Door
de knop bovenop de koolzuurmeter in te draaien gaat de druk omhoog en door deze uit te
draaien en vervolgens het ontluchtingsventiel aan de zijkant open te trekken gaat de druk
naar beneden. Als de druk goed is ingesteld kun je het blauwe kraantje opendraaien, zodat
de koolzuur in het vat stroomt. Hierna eventueel de druk nog bijstellen. Tot slot de stekker in
het stopcontact doen en na ongeveer 20 minuten kun je een koud biertje tappen. Na afloop
de stekker uit het stopcontact en de koolzuurfles dichtdraaien.

Kraantje op slang: met de richting van de slang mee is open

Afb. 1. Koolzuur aansluiting

B&J Verhuur
T 071 401 99 24

www.bjverhuur.nl
info@bjverhuur.nl

Afb. 2. Heineken koppeling

Zo tap je een goed biertje:
Spoel je glas goed schoon met een minimale hoeveelheid glazen reiniger in het spoelwater.
Doe de tapkraan met een soepele beweging helemaal open en dicht. Houd het glas eerst
schuin onder de tapkraan en halverwege rechtop. Proost!
Aanvullende informatie:
De capaciteit van onze tafeltaps is beperkt. Hoe warmer de aanvoertemperatuur van het bier
(fust) is, hoe minder bier je per uur kunt tappen.

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Als je grotere hoeveelheden bier wilt tappen, dan is het raadzaam om voorgekoelde fusten
aan te sluiten.
Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak–
en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn,
aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.
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