Hoe zonder problemen tappen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waterkoeler: ( dit betreft de snelkoelers en buffetten)
-

Zet de koeler op zijn plaats.
Vul het water bij tot bovenste koperen koelspiraal en sluit de deksel.
Zet de vaten onder de tafel.
Sluit de witte-bierslang aan de tap.
Sluit het andere uiteinde van de witte bierslang aan de bovenkant van de tapkop.
Sluit de rode-koolzuurslang aan de manometer van de koolzuurfles.
Sluit het andere uiteinde van de rode koolzuurslang aan de schuine kant van de
tapkop. (het grijze cilindervorrmige snap in stuk)
Sla het fust aan.
Zet de tapkop op het fust, U ziet 2 puntjes op het fust, ook ziet U 2 gleuven op de
onderkant van de tapkop, zet deze op het fust en draai deze linksom handvast aan.
Vervolgens trekt U de hendel uit of drukt U hem in (afhankelijk van type), en drukt U
de hendel omlaag. Nu is het fust aangesloten.
U draait alle kleine zwarte kraantjes open waar U de rode- en of witte slang hebt
aangesloten van de manometer en tapkop.
Vervolgens zet U de hoofdkraan open deze vindt U boven op de fles.
De druk geeft nu 1.1 atm. aan, dit moet zo blijven.
Ga niet aan de manometer draaien, U krijgt dan alleen maar schuim.
Stekker in het stopcontact, en veel plezier.

Droogkoeler: (dit betreft de cooltap 10 of cooltap 30 of grolsch tap)
-

Hier geldt hetzelfde als de waterkoeler alleen hoeft hier geen water in.
De koolzuurmeter zit in sommige gevallen in de tap, en regelt voor U de druk.
De aansluiting is hetzelfde, alleen de druk regelt U met het kleine kraantje aan de tap.
U kunt hiermee de loopsnelheid van het bier regelen.

Buffet:
-

In ons assortiment hebben wij verschillende soorten buffetten.
Ook de aansluiting van deze units zijn hetzelfde, alleen hebt U wat meer aan- en
afvoerslangen nodig.
Aansluiting voor elektra en een tuinslang voor de spoelbak.
Het demonteren van de tap en of ombouw is verboden, en niet toegestaan.

Schuim:
-

Zorg dat de tap altijd vrijstaat i.v.m. de afvoer van hete lucht en toevoer van koeler
ventilatie lucht.
De tap heeft een bepaalde capaciteit, d.w.z. dat indien er in de eerste instantie een run
komt op de tap, dan zal de tap het bier niet meer koel kunnen krijgt, met rust en
tussenpauzes tappen.
Zet de vaten nooit in de zon, omdat dan het bier dan het koolzuur loslaat, en U heel
veel schuim krijgt.
In extreme gevallen de vaten met natte handdoeken omwikkelen.
Voor gebruik de vaten nooit rollen, omdat U dan schuimvorming krijgt.
De tap en vaten in overleg op tijd halen i.v.m. transport.
Nooit of te nimmer aan de reeds ingestelde manometer, die op de koolzuurfles zit
draaien.

Bij het afhalen van de tap krijgt U altijd duidelijk uitleg over het functioneren van de tap en
het eventueel verwisselen van de vaten.
Bij eventuele calamiteiten kunt U ons bellen voor uitleg of hulp tot zaterdag 15.00 uur.
Daarna zijn wij niet meer bereikbaar, dus sluit U de tap ruim voor die tijd aan, en probeer het
uit.

Het ophalen en terugbrengen van de tap en toebehoren
kan enkel en alleen bij de laad en losdeur van onze
winkel.
Het kan zijn dat U even moet wachten, maar wij doen
ons uiterste best om U zo snel mogelijk te helpen.
Om op een bepaalde tijd te werken is onmogelijk.
Ophalen:
Het ophalen van de tap kan :
-

Donderdag vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur.
Vrijdag : vanaf 10.00 uur en voor 17.30 uur.
Zaterdag vanaf 10.00 uur en voor 12.00 uur.

Terugbrengen:
Het terugbrengen van de tapunit en de dranken kan vanaf:
-

Maandag vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur.
Dinsdag vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur.

Alle andere tijden in overleg, veel plezier.

