
HANDLEIDING BIERTAP
 

GEBRUIKSAANWIJZING
Verbind de fustkoppeling met het fust door de hendel van de fustkoppeling
omhoog te zetten. 
Hierna kunt u deze in de opening van het fust draaien en naar beneden
vastdrukken; u hoort een duidelijke "klik". 
Vul de bierkoeler, mits dit staat aangegeven op de bierkoeler, met water tot
boven het bierspiraal. 
Steek de stekker in een stopcontact met randaarde.
Koolzuurslang of koolzuurmeter op de koolzuurfles monteren. 
Vervolgens kunt u de koolzuurfles opendraaien en de druk instellen op 1.5 bar. 

Na ongeveer 1.5 uur is de bierkoeler op de juiste temperatuur en kunt u de
biertap gebruiken. 

     Zie achterkant voor instellen van co2 druk. 

Ga voorzichtig om met de fusten; niet rollen of laten vallen in verband met
overmatig schuim. 
Het beste is om de temperatuur van het fust tussen de 15 en 20°c te houden. In
noodgevallen kunnen natte doeken daarbij helpen. 
Het biertappen begint met het spoelen van het glas; niet alleen vanwege
reinheid maar ook om het glas af te koelen. 
Wisselen van fust: draai de zwarte kraantjes dicht op de leidingen. Trek de
hendel van de koppeling omhoog. Draai de koppeling een kwartslag terug en 

    de koppeling komt los van het fust. Herhaal nu de punten uit de                                 
    gebruiksaanwijzing.

 
HANDIG OM TE WETEN

 
NA GEBRUIK DIENT U DE BIERTAP SCHOON TE MAKEN

L E E S  V O O R  G E B R U I K

G O E D  D E  H A N D L E I D I N G



I N S T E L L E N  V A N  C O 2  D R U K  

 
GEEN BIER UIT DE TAP
Het fust is niet goed aangesloten. 
Er zit een knik in de bierslang.
Koolzuurfles is leeg. 

Is de hendel van de koppeling goed in de vergrendeling geduwd? 
Er zit een knik in de bierslang. 
De koolzuurfles is leeg. 
De koolzuurfles is dicht. 

 
HET BIER STROOMT LANGZAAM

Koeler staat niet aan waardoor temperatuur van het bier te hoog is. 
Er zit een knik in de bierslang. 
Er is te wild omgegaan met het fust; u dient een paar uur te wachten voordat 

De tapkraan is niet ver genoeg geopend. 
Temperatuur van het bierfust is te hoog; goed laten koelen. 
Bierafgifte is te hoog; wacht 15 minuten en tap niet te snel achter elkaar. 
Koolzuurdruk is te hoog. 

     het fust weer in gebruik kan worden genomen. 

 
VEEL SCHUIM

Kraan op luchtslang staat niet open.
Het bier is te koud; zet de koeler op een minder koude temperatuur. 
De bierglazen zijn te vet; goed spoelen. 
Er is teveel spoelmiddel gebruikt tijdens het spoelen van de glazen. 

 
WEINIG SCHUIM

IS ER WAT MIS?


