
Handleiding Uitklapbar 
 
- Rijd de bar op zijn plaats en klap naar behoefte links en/ of rechts het werkblad uit 

(vleugelmoer losdraaien, ligger uitschuiven, uitklappen, ligger inschuiven, blad uitklappen, 
ligger uitschuiven en weer vastzetten). 

- Zet de bar op de rem. 
- Controleer of alle losse onderdelen aanwezig zijn aan de hand van de lijst, anders direct 

telefonisch reclameren. 
- Sluit de stroom van de koeler aan. 
- Messing koppeling (eventueel met verloopstuk Gardena) bevestigen op de tuinkraan, of sluit 

het verloopstuk aan op uw eigen tuinslang. Leg vervolgens de overbodige koppelingen op 
de koeler. 

- Bevestig de aanvoerslang (dun geel of dik rood) op de kraankoppeling. 
- Aanvoerslang aan de bar bevestigen; controleer of er geen lekkages zijn, ook als de kraan 

van de bar dicht staat. 
- Afvoerslang (dik geel) aansluiten aan de bar, slang in tuin of put leggen (let op, de slang 

mag niet omhoog lopen, dit verhindert wegstromen van het water). 
- Bevestig de tapkraan op de bar, draai aan de onderkant de ring vast en draai de 

geïsoleerde slang vast op de voorkant van de koeler. 
- Draai de koolzuurfles open. 
- De koolzuurdruk (zie fig. 1) moet ongeveer op 1,8 bar staan. Indien dit niet het geval is, kunt 

u de druk als volgt aanpassen met de stelschroef: 
- Met de klok mee draaien om de druk te verhogen. 
- Tegen de klok in draaien om de druk te verlagen. (Tussendoor ontluchten door aan de 

ring te trekken.) 
Pas op:  dit moet met kleine aanpassingen gebeuren! 

- Indien u een tapkop heeft van het type zoals in figuur 2, ga dan als volgt te werk: Steek de 
tapkop in het fust, zodanig dat de twee pinnetjes in de openingen van de tapkop vallen. 
Draai vervolgens de tapkop een kwartslag naar rechts, knijp de hendel in en duw deze naar 
beneden. Voor een tapkop zoals in figuur 3: schuif de tapkop over het fust, knijp de hendel 
in en duw deze naar beneden. 

- Controleer of eventueel aanwezige zwarte of rode plastic kraantjes open staan, d.w.z. in de 
lijn van de leiding. 

- Plaats een emmer onder de tapkraan, zet deze open en laat het water en het eerste schuim 
in de emmer lopen en wacht tot de straal bier helder wordt. 

- Maak een proeftap om te kijken of alles goed is aangesloten. 
- Taptips:  

1. Houd het glas een beetje schuin tegen de tuit van de tapkraan en zet de kraan op tijd 
dicht. 

2. Doe de bierkraan in één snelle beweging open en weer dicht, houd hem dus nooit half 
open. 

- Vermijd de fusten in de zon of naast de verwarming te zetten. 
- Draai na gebruik van de bar de koolzuurfles en de waterkraan dicht, haal de tapkop van het 

fust en de stekker uit het stopcontact. 
- Voor demonteren van de bar in tegengestelde richting de gebruiksaanwijzing volgen. 
 
Bij problemen met het aansluiten neemt u aub telefonisch contact op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Losse onderdelen           

 
        Breuk/ manco prijs 
 
1 x  Handleiding aansluiten bar    € 5,- 
2 x  Spoeltabletten      n.v.t. 
1 x  ‘t Arendje afschuimer     n.v.t. 
1 x  Opener ‘t Arendje     € 3,- 
1 x  Messing kraankoppeling klein   € 3,50 
1 x  Messing kraankoppeling groot   € 3,50 
1 x  Messing-Gardena verloopstuk   € 3,50 
1 x  Spoelborstel      € 6,- 
1 x  10 mtr. aanvoerslang met twee koppelingen € 25,- 

1 x  5 mtr. afvoerslang met één koppeling  € 25,- 
1 x  Bierkraan compleet     € 225,- 
1 x  Bierslang      € 10,- 

1 x  Koolzuurslang      € 10,- 
1 x  Koolzuurfles      € 120,- 

1 x  Tapkop      € 45,- 
1 x  Bierkoeler klein / groot    € 800 / € 1450,- 
1 x  Bar       € 1950,- 

 

 

 
 
 


