
 

 

Mobiele bar steigerhout  

Bier fusten aansluiten 

1. Vul het waterreservoir met water tot aan het overloop pijpje.  

Na het vullen van de bar deze niet meer verplaatsen. 

2. Stekker in het stopcontact steken. De koeling is na 1.5 uur koud. 

3. Bier slang aansluiten. Er zij twee verschillende soorten koppelingen. Een voor 20 en een voor 

50 liter. Aan de koppelingen zit een rode slang voor aansluiting op de koolzuur meter en een 

witte voor op de bierleiding. Sluit de witte slang aan boven op de bier koeling. Deze vind u op 

het water koel bad. 

4. Sluit de rode slang aan op de mano meter van de koolzuur. Let op dat de kraantjes dicht 

staan. 

5. Sluit de koolzuurcilinder aan op de mano meter. Zwarte slang van de mano meter. Draai deze 

goed aan met een waterpomptang of baco. 

6. Controleer of de koolzuurkraantjes naar de slangen dicht staan. 

7. Draai de koolzuur cilinder open.  

8. Controleer of de druk op ongeveer 2/ 2.2 bar staat. Door de ijzeren knop kunt u deze 

aanpassen. Gelieve niet aan te draaien. 

9. Slangen koppelen aan de fust(en). 20 liter koppelingen in een vloeiende beweging naar 

beneden duwen. 50 literkoppingen vast draaien en in een vloeiende beweging naar beneden 

duwen.  

10. Draai de rode kraantjes open. De fusten vullen zich nu met koolzuur. 

11. De bar is nu tap klaar voor gebruik. 

 

Waterbak en afvoer aansluiten 

1. Sluit de spoelbak aan op een waterpunt met een tuinslang koppeling.  

2. Dit kan onder de koolzuur meter.  

3. Gebruik de gele afvoerslang voor het afvoeren van  

4. overtollig spoelwater.  

 

 

Let op dat er geen water over het elektrische gedeelte komt. De bar word gecontroleerd op juiste 

werking voordat deze geleverd word. Indien er reparatie kosten aan zijn door onjuist gebruik 

zullen wij deze verhalen op de gebruiker.  

Voor storingen zijn wij altijd bereikbaar. 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op: 0738518999 

Overige dagen en tijden op tel: 073-6421032 


