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GEBRUIKSAANWIJZING BUFFETTEN 

 
 

 U vult de koelinstallatie met water zodat de bierspiralen net onder water staan. Het roerwerk mag niet 
nat worden aangezien hier stroom op staat en hierdoor kortsluiting kan ontstaan. 

 De witte bierslang die uit de zwanenhals komt bevestigt u aan de bovenkant van de koelinstallatie. 
De andere bierslag bevestigt u aan de zijkant van de koelinstallatie. Het andere uiteinde van deze 
bierslang bevestigt u aan de bovenzijde van de tapkop.  

 De rode koolzuurleiding komt aan de zijkant van de tapkop. De andere zijde van de koolzuurleiding 
wordt bevestigd aan de manometer.  

 Hierna bevestigt u de tapkop op het vat en klikt u deze omlaag. Steek de stekker in een geaard 
stopcontact en laat de tapinstallatie koelen. Na ongeveer een half uur tapt u de eerste glazen zonder 
koolzuur. Zo haalt u de druk van het vat af.  

 Wanneer er geen bier meer uitkomt, draait u de koolzuurfles open. Om te beginnen met 0,5 bar. Als 
het bier goed loopt kunt u de druk op 0,5 bar laten staan. Loopt het bier te langzaam dan kunt u de 
druk opvoeren tot maximaal 0,9 bar.  

 Het opvoeren van de druk doet u door de middelste schroef op de manometer héél langzaam naar 
rechts te draaien.  

 Draai voor het verwisselen van een vat altijd de koolzuurfles dicht. 
 

Hier volgen een paar belangrijke punten:  

 Sluit de tapinstallatie altijd een dag van tevoren aan en probeer of alles naar behoren functioneert. 

 Mocht u, ondanks onze zorgvuldige controles, tap- of technische problemen ondervinden, dan kunt u 
ons tijdens openingstijden bellen. 

 Zet nooit teveel koolzuurdruk op het vat. Dit kan schuimvorming veroorzaken. Mocht dit onvoorzien 
toch het geval zijn, dan draait u de koolzuurfles dicht, waarna u eerst weer de koolzuur van het vat 
aftapt. Hierna kunt u de druk zoals reeds beschreven weer rustig opvoeren. 

 Het is niet nodig er de stekker de hele nacht in het stopcontact te laten wanneer niet getapt wordt. 

 Graag ontvangen wij onze spullen in dezelfde staat retour zoals u ze van ons heeft ontvangen. Dat 
betekent: alle slangen en dergelijke loskoppelen van de tapinstallatie en de tapknop. 

 Houdt u zich niet aan deze gebruiksaanwijzing en moeten wij buiten onze schuld bij u langskomen, 
dan wordt er € 15,- in rekening gebracht. 

 De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gehuurde materialen. 

 Sla alle spullen en toebehoren altijd droog op. Wanneer dit niet gebeurd kan beschadiging aan de 
apparatuur ontstaan. De kosten hiervan zijn voor de rekening van de klant. 

 Wij wensen u veel succes met het aansluiten van de tapinstallatie en een gezellig feest toe. 


