
	  

	  

Gebruiksaanwijzing Biertap 
  
Benodigdheden 

• Biertap 
• Bierkeg (bierkoppeling) 
• Bierslang (wit) 
• Koolzuurfles  
• Koolzuurmeter (manometer) 
• Koolzuurslang (rood) 

Extra 
• Lekblad 
• Spoelbak 
• Spoelborstel 
• Afschuimer 
• Bakje Afschuimer 
• Glazenreiniger 

 
Algemene instructies 
• De bierkoeler dient vrij te staan en niet ingebouwd tussen kratten of in een 
afgesloten ruimte. Bij onvoldoende luchtcirculatie vermindert de koelcapaciteit. 
Bovendien dient hij zodanig te zijn opgesteld dat er onbelemmerd (frisse) lucht aan 
de ene kant kan worden aangezogen en de warme lucht weer via de andere kant kan 
afvoeren. 
• Gebruik altijd een geaard stopcontact (met pinnetjes aan de zijkant) om de 
stekker in te steken. Als u een verlengsnoer gebruikt moet deze helemaal uitgerold 
zijn en ook geaard. 
• Sluit niet te veel aan op 1 stroomgroep anders kan het voorkomen dat de tap te 
weinig stroom krijgt. 
• Zet het bier liefst koud en donker, zeker niet in de zon. Als het bier te warm 
wordt is het niet goed te tappen. Dek de fusten bij hoge temperatuur zonodig af met 
een natte doek. Zorg hierbij wel dat de doek nat blijft. 
 
WAARSCHUWING: blijf zoveel mogelijk van alle meters!  
 



	  

	  

Aansluiten van de tapinstalatie 
• Klaarzetten 
Leg alle spullen klaar en zet de bier fust en de CO2 meter stevig op de grond. Zodat 
deze niet om kunnen vallen. 

• Tap vullen met water 
Haal de deksel van de tap en vul deze met water. 

• CO2 meter aansluiten 
Draai de CO2 meter op de CO2 drukfles. Met een steeksleutel maat 30 of 
waterpomptang kunt u de meter stevig vast draaien. 

• Drukslang aan de CO2 fles 
De drukslang kunt u met de snelkoppeling vastdraaien op de CO2 meter. 

• Bierslang aan de biertap 
Pak de biertap en sluit de bierslang aan de zijkant van de tap aan. 

• Bierslang aan de koppeling 
Draai de bierslang aan de bierkoppeling. Deze moet voor elke koppeling boven op 
aangesloten worden. Bier gaat altijd omhoog. 

• Drukslang aan de fust 
Sluit de drukslang aan op de bierkoppeling aan de zijkant. 

• Bierkoppeling plaatsen 
Plaats de Bierkoppeling aan door hem op de fust te draaien. 

• Emmertje 
Leg het lekblad voor de tap en zet er het emmertje op. 

• Bierkoppeling aansluiten 
Druk de hendel van de Bierkoppeling naar beneden om deze aan te sluiten. 

• Aftappen 
Tap de biertap af. Dit houd in dat u de tap open zet en wacht tot er bier uitkomt.  

• Tap insteken in het stopcontact. 
Sluit de tap aan. U hoort de tapinstallatie aangaan. 

• Koolzuurdruk instellen 
Is de tap koud? Draai het flesventiel helemaal open. Zet het afsluitventiel van de 
manometer open. Stel dan de druk naar de gewenste snelheid in. 
 
• Fust wisselen 
Als de fust leeg is, sluit u de koolzuur af. Dan sluit u de afsluitkraan van de 
bierleiding. Dan haalt u de Bierkoppeling ophoog en draait u deze los. Verwissel de 
fust en sluit de bierkoppeling weer aan. Dan zet u de bierkraan open zodat de druk 
van het vat af gaat. Wacht dan tot het bier langzamer gaat stromen. Wanneer dit 
gebeurd zet u de koolzuur weer open. 



	  

	  

 
 
 
• Tip 
Is het feestje afgelopen? Zorg dan dat u de CO2 
meter dichtdraait. 
 
Biertappen 
• Neem een schoon en uitgelekt glas 
• Trek de tapkraan volledig open 
• Het glas in 1 keer voltappen 
• Schuim over de rand laten lopen 
• Afschuimen 
 
Storing 
 
Wat is er mis? Waar ligt het aan? Wat moet u doen? 

Het fust is niet goed 
aangesloten. 

Controleer of u het fust goed heeft 
aangesloten. 

Er zit een knik in de 
bierslang. 

Haal de knik eruit. 

De koolzuur is leeg. Sluit een nieuwe koolzuurfles aan. 
Het fust is (bijna) leeg. Helaas! Sluit een nieuw fust aan en 

Proost!! 

Geen bier uit 
de tap 

De bierleiding is 
dichtgevroren, het bier is te 
koud. 

Neem de stekker uit het stopcontact 
en wacht tot de leiding ontdooit is. 
Geen warm water erbij gooien! 

Is de hendel van de 
koppeling goed in zijn 
vergrendeling geduwd. 

Duw de hendel door naar beneden 
en voel of hij nu wel in zijn 
vergrendeling valt. 

Er zit een knik in de 
bierslang. 

Haal de knik uit de slang. 

De koolzuur fles is leeg. Sluit een nieuwe koolzuurfles aan. 

Het bier 
stroomt 
langzaam 

De koolzuurfles is dicht. Draai de koolzuurfles open of zet de 
afsluitventiel open. 

Zit de stekker in het 
stopcontact. 

Steek de stekker in het stopcontact. 

Het bier is te wild. Draai de koolzuur druk dicht en tap 
door tot de druk weer wegvalt en zet 
hem dan weer op de ingesteld 
niveau.  

De tapkraan is niet 
vergenoeg geopent. 

Haal de tapkraan met een vlotte 
beweging naar uw toe. 

Er onstaat te 
veel schuim 

Het bier is nog niet koud Wacht nog 15 minuten met tappen. 



	  

	  

genoeg. 
Bier is te warm De bierafgifte is de hoog. Wacht 15 

minuten en tap niet te snel achter 
elkaar. Wacht 5 min tussen elk 
biertje. 

Bier is te warm. Maak alle roosters vrij van de tap 
zodat de warmte weg kan van de tap. 

Bier is te warm.  Zorg dat het biervat koud staat. Leg 
natte handdoeken over het biervat. 
De tap in een koudere ruimte 
plaatsen. 

Omgevingstemperatuur te 
hoog. 

Zorg dat het biervat koud staat. Leg 
natte handdoeken over het biervat. 
De tap in een koudere ruimte 
plaatsen. 

Koolzuurdruk te hoog. Draai de koolzuurfles dicht en haal 
de koolzuurslang van de manometer. 
Draai de druk wat lager. Zet de 
tapkraan even open om de druk uit 
het vat te laten verdwijnen. Sluit nu 
weer alles aan en begin weer met 
tappen. 

 

Koolzuur verzadigd. De koolzuurfles dichtdraaien. 
Vervolgens tapt u net zo lang zonder 
koolzuur totdat de bierstroom te 
langzaam gaat, vervolgens draait u 
de drukregelaar lager en zet je de 
koolzuurfles weer open. Dan draait u 
langzaam de druk weer hoger. 

Te grove 
schuim 

Koolzuurdruk te laag. Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u 
door de drukregelaar rustig naar 
rechts te draaien. Doe dit rustig en 
test af en toe of het schuim beter is. 
Let op! het resultaat kan even op zich 
laten wachten. 

Geen Schuim Vieze Glazen Glazen goed schoonmaken. Indien 
nodig het water verversen. 

 Koolzuur te laag. Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u 
door de drukregelaar rustig naar 
rechts te draaien. Doe dit rustig en 
test af en toe of het schuim beter is. 
Let op! het resultaat kan even op zich 
laten wachten. 

Schuim valt 
snel in elkaar. 

Vieze Glazen Glazen goed schoonmaken. Indien 
nodig het water verversen. 

 Bierafgifte te hoog. De bierafgifte is de hoog. Wacht 15 
minuten en tap niet te snel achter 
elkaar. Wacht 5 min tussen elk 
biertje. 

Compresser Geen of onvoldoende Controleer of er spanning op het 



	  

	  

of Ventilator 
draait niet 

stroom. stopcontact staat. Het kan zijn dat er 
te veel is aangesloten op een groep. 
Hierdoor krijgt de tap te weinig 
stroom. Probeer daarom een andere 
groep voor alleen de tap. 

 
Opmerking 
Zorg ervoor dat u de tap thuis ruim van te voren getest heeft, zodat u tijdig contact 
met ons op kunt nemen, indien er problemen zijn met de tap!!! 
 
Servicedienst 
Voor eventuele storingen kunt u altijd contact opnemen. 
 
Tot 19.00uur komt Party Pig bij u langs om de storing te verhelpen.  
Na 19.00uur kunt u alleen telefonisch advies krijgen van Party Pig. 
 
Wij zijn alleen in uiterste noodgevallen (serieuze problemen met de tapinstallatie) 
bereid om na 19.00uur bij u langs te komen. Als achteraf blijkt dat dit komt door niet 
goed afgestelde koolzuur dan wordt de borg ingehouden. 
 
Daarom raadt Party Pig u aan de tap tijdig te instaleren en te testen. ZIjn er dan voor 
19.00 uur nog problemen met de druk of tap komt Party Pig u graag helpen zodat 
alles in orde is. 


