11 Tapbuffet 120 en 200 cm
Technische beschrijving
Netspanning: 220 volt met randaarde, 16 ampère aanloopstroom, 368 W(1/2 PK) vermogen 1000 kcal/h (1165 W)
Waarschuwing
In de bierkoeler zitten elektrische componenten; zorg dat deze niet in aanraking komen met water.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact met randaarde, nadat deze gevuld is met water.
Bij een lange stroomkabel letten op de dikte van de kabel i.v.m. spanningsverlies.
Het gevolg kan zijn dat de koelmotor niet aanslaat (verlenghaspel volledig afrollen).
Na het vullen van de koeling met water, mag het buffet niet meer verplaatst worden.
Koolzuurflessen staan onder hoge druk (60 bar) behandel ze daarom met zorg.
Laat de flessen niet vallen en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
Berg volle fusten op een koele plaats op (niet in de zon).
Ingebruikname
Voordat het tapbuffet in gebruik wordt genomen moeten eerst de volgende handelingen worden verricht:
1. Rol het tapbuffet eerst op de juiste plaats voor gebruik (vlakke ondergrond).
2. Water in koeler vullen totdat de bierleiding onder water staat; NIET over het roerwerk spuiten.
3. Plaats de koolzuurfles onder het tapbuffet en sluit de grijze slang hierop aan met de bijgeleverde sleutel.
4. Steek de stekker in een geaard stopcontact 220volt
5. De koeler moet minimaal 1,5 uur aanstaan voordat met tappen begonnen kan worden.
Fust aansluiten
1. De Hoofdkraan van de koolzuur is dicht.
2. Schuif of draai de fustkoppeling met witte of rode slang op het fust totdat deze niet verder kan.
3. Knijp de hendel in en druk deze omlaag, het fust is aangesloten.
4. Draai de hoofdkraan van de koolzuur open.
Fust verwisselen
1. Draai de hoofdkraan van de koolzuur dicht.
2. Knijp de hendel van de koppeling in en trek deze omhoog, neem nu de koppeling van het fust.
3. Schuif of draai de koppeling met witte of rode slang op het fust
4. Knijp de hendel op de koppeling in en druk deze omlaag, het fust is nu aangesloten.
5. Draai de hoofdkraan van de koolzuur open..
Bier tappen
1. Gebruik altijd schone, met koud water gespoelde glazen.
2. Houd het glas recht tot iets schuin onder de tapkraan.
3. Haal de tapkraan met een vlotte beweging naar u toe en laat het glas vollopen.
4. Sluit de tapkraan als het schuim de rand van het glas raakt.
5. Gebruik de afschuimer om het overtollige schuim te verwijderen terwijl het bier nog omhoog komt. Let
op: Hoe lager het glas hoe meer schuim!!
Na afloop
1. Draai de hoofdkraan van het koolzuur dicht.
2. Verwijder de stekker uit het geaarde stopcontact
3. Draai de grijze slang met de daarvoor bijgeleverde sleutel van de koolzuurfles.
4. Knijp de hendel in schuif of draai de koppeling van het fust.
5. Verwijder het water uit de koeling d.m.v. het kleine kraantje aan de zijkant.
6. Neem het buffet af met een vochtige doek.

Tap u alvast, voor aanvang van u feest, enkele glazen bier
zodat een eventuele storing verholpen kan worden alvorens uw
gasten arriveren.
Bij storingen kunt u met ons contact opnemen op nummer
0495-540 665

