HANDLEIDING THE BOX POP UP BAR
Alvorens the box in gebruik kan genomen worden. zijn er enkele stappen die moeten voldaan zijn.
Voorzie water en elektriciteit.

Elektriciteit:
• 380V
Indien je 380V + N beschikbaar hebt raden wij dit zeker aan voor een zorgeloze werking van the
box. De aansluiting is een 5 polige, 32 Ampère, 380 Volt + N rode stekker. Het effectieve verbruik
zal op deze aansluiting rond de 20 Ampère zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk hoeveel toestellen er in
gebruik zijn.
• 230V
(huishoudelijk stopcontact)
Het is mogelijk om de bijgeleverde verloopstekker te gebruiken. Die verloopt naar een huishoudelijke stekker zodat je kan werken op een huishoudelijk stopcontact.
Hou er wel rekening mee dat een huishoudelijk stopcontact niet voldoende stroom zal leveren voor
de complete elektrische installatie. Het kan zijn dat de combinatie van frigo(‘s), boiler en bierkoeler
meer stroom vraagt dan het huishoudelijk stopcontact kan leveren. Hou hier rekening mee bij het
gebruik van 2 frigo’s, boiler, biertap en andere zware verbruikers.
Als je niet zeker bent wat er aanwezig is van elektriciteit, gelieve dan ook niet te proberen aansluiten.
Dit om schade te voorkomen aan onze elektrische installatie maar ook aan uw installatie!
Stap 1
Schakel de zekeringen allemaal uit in de verdeelkast van the box.
Stap 2
Sluit de voedingskabel aan // Maak de voedingskabel los
Stap 3
Schakel de zekeringen terug in.
Opgelet! Enkel de nodige zekeringen inschakelen. Wanneer u geen bierkoeler of warmwater boiler gebruikt, gelieve deze zekering dan niet in te schakelen.
Het loskoppelen van de voedingskabel moet ook gebeuren volgens bovenstaande stappen!

Water:
Doormiddel van een tuinslang met Gardena koppeling kan de container van water voorzien worden.
Na deze handeling voorziet u de spoelbak, bierkoeler, en een kraantje van water.
Steeds proper drinkbaar water gebruiken!
Indien u warm water wilt, dan hoeft u enkel nog de zekering van de boiler aan te leggen. Gelieve
deze na gebruik dan ook terug af te leggen.
Door de blauwe darm aan te sluiten kan het vuile afvalwater weg, deze moet steeds aangesloten
worden.
Opletten!!
•

Indien de bierkoeler niet gebruikt wordt, dan moet deze buiten werking gesteld worden door
de zekering af te leggen!!

•

Is er geen water aangekoppeld? Dan moet de boiler ook buiten werking gesteld worden in de
zekeringskast!

Wij vragen om geen plakband, ductape, of lijmen te gebruiken op of in de container.
Opkuis en schade worden steeds gefactureerd!
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