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• Bij noodgevallen 112 bellen! 

• Vermeld dan altijd het volledige adres! 

• Volledig adres: Sportpark Kadoelen 3, 1035 NB 
(dus niet alleen Kadoelen 3) 

• Laat iemand het toegangshek openen en erbij 
wachten om zo nodig aanwijzingen te geven. 

• De AED hangt in de gang. 
 

 

HANDLEIDING BARDIENSTEN. 

 

INHOUDSOPGAVE: 

 

1. Openen van de kantine    pagina 2 

2. Sluiten van de kantine    pagina 3 

3. Waar is alles te vinden    pagina 4 

4. Taken bardienst     pagina 5 

5. Toss avonden/ochtenden   pagina 6 

6. Introducés      pagina 6 

7. Contactgegevens     pagina 6 

8.  Handleiding/ logboek    pagina 6 

9. Instructies gebruik apparatuur  pagina 7 

 

Wachtwoord WIFI  = ATC@Kadoelen  

 

De volledige handleiding van de bardienst vind je op onze website  
op de pagina “Voor Leden>Bardiensten> Handleiding Bardiensten.” 
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1. Openen van de kantine. 

1. Openen: Via de hoofdingang aan de rechterzijde van de kantine kom je het 
gebouw binnen en kan je m.b.v. de tag de tussendeur naar de kantine 
openmaken. Zet de deur op de haak. 
Deze tussendeur moet altijd tot sluiting open blijven staan.  
 

2. Licht: De 3 lichtknoppen voor de kantine en terras, zitten rechts v/d bar tegen 
de muur. Er is ook licht boven de bar, de bediening hiervan hangt op de muur, 
links van de koffiemachine. Druk op on, veeg met je vinger over de streepjes 
voor meer of minder licht. 
 
3. Hygiëne: Controleer of alles is opgeruimd achter de bar en in de keuken, ruim 
eventuele rommel op. Maak hier wel een notitie van in het logboek. Loop even 
de kleedkamers en de toiletten na of ze goed schoon zijn gemaakt en kijk of er 
voldoende toiletpapier aanwezig is. In de werkkast ligt toiletpapier. 
 Leeg zo nodig de prullenbakken. 
 

4. Aanzetten: Kassa, koffiemachine en tv (zie instructie). 
Vul de bierspoelbak met water en drupje glasreiniger. Vul bakje met 
bierafschuimers met water. Zet de spoelmachine alleen aan bij voldoende afwas. 
Frituur alleen indien nodig aanzetten ( ong. 8 min. opwarmtijd) 
 
5. Voorraad: Controleer of de koelkasten achter de bar voldoende gevuld zijn 
met koude dranken, vul zo nodig aan uit de voorraadruimte/koelkast. 

6. Telefoon + baanverlichting: Controleer of de mobiele telefoon in de witte la 
ligt bij de koffiemachine. Controleer of de telefoon aan de oplader ligt. 

Aanzetten :gebruik pincode 1982. Het aan- en uitzetten van de baanverlichting 

gaat via de telefoon (zie instructie baanverlichting pagina 23-24 ) 

7. Deuren: De schuifdeuren naar het terras kan je afhankelijk van het weer 
openzetten. De schuifdeuren kunnen m.b.v. de draaiknop open en dicht gedaan 
worden. Duw tegen de deurhendel en draai tegelijkertijd de knop om. 
 
8. Terrasmeubilair: Terrasstoelen staan buiten . 
Zet minimaal 4 tafels met stoelen uit op het terras. 
 

9. Sleutels: De sleutel voor de schoonmaakkast en meterkast (in de gang) ligt in 
de middelste zwarte la achter de bar. Hier ligt ook de inbussleutel voor het 
invalidentoilet en de sleutel voor de afvalcontainer. 

10. VERKOOP GEEN ALCHOL AAN MINDERJARIGEN. BIJ TWIJFEL OVER DE LEEFTIJD , 
ALTIJD OM LEGITIMATIE VRAGEN! Geen legitimatie= geen alcohol verkoop! 
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2. Sluiten van de kantine. 

De kantine sluit om 22.30 uur en in het weekend om 16.30uur. 

 

1.  Begin alvast half uur voor sluitingstijd met:    
Koffiemachine doorspoelen (zie instructie) 
Biertap-gedeelte schoonmaken (zie instructie) 
Frituur uitzetten en schoonmaken (zie instructie). 
Afzuigkap uitzetten (zie instructie).  
Spoelmachine leegpompen en dan uitzetten (zie instructie). 
Afwas opruimen. 
Voorraden aanvullen. 
Zet alles wat je gebruikt hebt op dezelfde plek terug!! 
 

2.  Tafels en bar afnemen met schoonmaakdoekjes. 

 

3.  Vuilnisbakken controleren, ook in de toiletten, eventueel legen en vuilniszak  
vervangen  

4. Loop alle ruimtes even na en ruim alle losse rommel op. 

5. Veeg de vloer aan in de kantine, achter de bar en in de keuken. 

6. Schuifdeuren naar terras op slot draaien, duw tegen de deurhendel en draai 
tegelijkertijd de knop om. Controleer of de buitendeur van de fustopslagruimte 
en de nooduitgang in de gang op slot zijn gedraaid.  
 
7. Kassa uitzetten en scherm schoonmaken. 

8. Alle lichten in de kantine uit en de baanverlichting uitschakelen indien nodig. 
De baanverlichting gaat automatisch uit om 23:00 uur. 
 
9. Via de tussendeur verlaat je de kantine. Tussendeur goed sluiten.  
Via de hoofdingang verlaat je het gebouw. Alarm schakelt automatisch in om 
24.00 uur. 
 

Het alarm kan niet inschakelen als er een deur niet 
afgesloten is, controleer daarom altijd alle deuren. 
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3. Waar is alles te vinden ? 

Bar : 
Onder de bar: bierfusten in de koeling, koolzuurfust, EHBO-koffers, dienbladen 
en muziekinstallatie. 
Koelkasten : frisdrank, speciaal bier, o% bier, witte wijn en rosé. Rode wijn niet 
in de koelkast. 
Zwarte lades: zijn gevuld met bestek en ander bar toebehoren. In de middelste 
zwarte la liggen alle sleutels.  
Witte lades: In de witte la bij de koffiemachine ligt de telefoon, tv- en radio 
afstandsbediening. 
In de witte la naast de spoelbak ligt de handleiding en het logboek. 
Witte kastjes: In het witte kastje bij de koffiemachine liggen alle koffie-
toebehoren. In de andere witte kastjes vind je bierreiniger, theedoeken voor 
glaswerk, onderzetters en extra glazen. 
 
Keuken:  
In de hangkast staat serviesgoed voor nootjes, tosti’s, snacks en sausbakjes. 
Hieronder staat de afwasbak voor de handwas. 
Bakbenodigdheden hangen a/d muur en liggen onder de bakplaat. 
Instructie voor snackschotel, porties etc. hangt boven het doorgeefluik. 
Eén koelkast met kaas/ worst/ sauzen etc. + voorraad koude drank. 
Eén vrieskast met alle snacks/ patat etc. + coldpacks. 
 
Fustopslagruimte: 
Eén vrieskast met alle brood/ tosti’s. 
Voorraad fusten/ wasmand/ schorten/ zak voor lege plastic flesjes/ blikken 
ballen voor de verkoop. 
 
Voorraadruimte:  
Alle food + non-food. 
 
Werkkast: 
Op de gang naast kleedkamer heren voor schoonmaakmiddelen, toiletrollen. 
Sleutel ligt in de middelste zwarte la achter de bar. 
 
Afvalcontainer: 
Voor vuilniszakken, staat achter baan 3. Sleutel ligt in de middelste zwarte la 
achter de bar. Vuilniszakken liggen op stellingkast in keuken. 
Glaswerk gaat gewoon in de vuilniszak , het afvalbedrijf sorteert dat. 
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4. Taken bardienst: 
Verkoop van drinken en eten, let op: geen alcohol verkoop onder de 18 jaar!!!!  
Altijd een legitimatie vragen bij twijfel over de leeftijdsgrens,  
Geen legitimatie is geen alcohol verstrekken! 

 
Hygiëne is erg belangrijk! Denk dus altijd aan vaak handen wassen! 

Alleen pinnen, niet contant afrekenen. 

In principe worden consumpties direct afgerekend. Maar wil iemand liever een 
bon: noteer dan op de bon de volledige naam + datum en turf daarop de 
consumpties.  

Frisdranken  

De frisdranken dienen spiegelend aangevuld te worden in de koelkasten, d.w.z. 
de koelste drankjes moeten vooraan staan en de nieuwe drankjes achteraan.  
Let bij melkproducten zoals Chocomel op de houdbaarheidsdatum. 
 
Muziekinstallatie en TV 
Er kunnen cd’s gedraaid worden (liggen in de witte la ernaast) , je kan een 
radiozender zoeken of  Spotify gebruiken. 
TV aanzetten, zet de prijslijst aan, zie pagina 26. 
 
Theeglazen 
De gember- en muntthee gaan in grote picardie glazen. 
Op de koffiemachine druk je op ‘heet water’, daarna nog een keer op ‘heet 
water’ en als het glas bijna vol is, druk je op annuleren.  
Overige thee gaat in de glazen met oor. 
 
Koffie 
Koffie, espresso en cappuccino gaan in gewone koffiekopjes. 
De latte macchiato gaat in een middelgroot picardie glas. 
 
Glaswerk 
Wijn- en bierglazen schoonmaken in de bierspoelbak , niet in de spoelmachine. 
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5. Toss ochtenden/ avond 
Ma-, wo-, vrijdagochtend van 9 tot 12 uur en dinsdagavond van 19 tot 22 uur. 

6. Introducés 

Omdat de banen vooraf moeten worden gereserveerd, worden de kosten voor 
introducés  ook vooraf berekend aan een lid met een betaalverzoek. 
Ter plekke betalen is dus niet mogelijk. 
Zie website.  

7. Contactgegevens 

Kantine 06-83688634 

Carola Koppedraaijer 06-43799424 
José Rood 06-10101134 

Henk van Oostrum 06-29324434 

Annelies van Wouden 020-6333295 
 

8. Handleiding/ Logboek 
De handleiding en het logboek liggen in de witte la rechts v/d tap. Iedere 
bardienst tekent in het logboek zijn/haar naam af, met de datum erbij.  
Komt iemand niet opdagen, noteer dat dan ook. Ook in het logboek noteren als 
er iets aangevuld of vervangen moet worden. Schrijf een korte reflectie, dus b.v. 
was het druk, vond je het leuk, saai, ideetjes etc.. 
Technische problemen met sanitair, verlichting, kassa of pinautomaat altijd 
noteren. 
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9. Instructies gebruik apparatuur per pagina, 

• Kassa + pinautomaat    pagina 8, 9 

• Koffie en theemachine    pagina 10, 11, 12 en 13 

• Frituur      pagina 14 

• Bakplaat      pagina 15 

• Oven       pagina 16 

• Magnetron (Tosti ontdooien)   pagina 16 

• Afzuigkap                            pagina 16 

• Tosti-apparaat (Tosti roosteren)  pagina 17 

• Spoelmachine     pagina 18, 19 en 20 

• Biertap (Tappen en schoonmaken) pagina 21 

• Fust vervangen     pagina 21, 22 

• Koolzuurcilinder vervangen   pagina 22 

• Baanverlichting aan/uit    pagina 23, 24 

• Baanverlichting aan/uit bij storing  pagina 25 

• TV voor prijslijst en TV kanalen   pagina 26 

• RADIO Afstandsbediening   pagina 27 
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KASSA + PINAUTOMAAT. 
ALLEEN PINNEN! 

 

KASSA AANMELDEN.    

Rechtsonder bij het pijltje zit de hoofdschakelaar, deze 
indrukken als het scherm zwart is (of raak het Stand-by 
scherm aan).  
Wacht tot “Aanmelden “verschijnt en groen is.  

Druk op de knop “Aanmelden” en wacht tot het 
artikelscherm verschijnt. 
“Aanmelden” blijft grijs? Druk dan op “Offline starten”  
(Geen verbinding met internet) 

 

 

ARTIKELEN AANSLAAN.   Met het aanraakscherm. 

 

Kies bovenaan eerst een artikelgroep. 
Druk dan op de toets van de consumptie die je aan wil slaan. 
Consumpties vermeerderen (3 opties): 
1) Druk meerdere keren op de consumptie 

2) Druk op de consumptie en daarna op de ➕ 
3)Druk op de X (dus nog geen consumptie aanslaan), dan 

op het cijfer, dan op oké, druk dan op de consumptie. 
 
 
 

 Gebruik de ➖ knop om het aantal van een artikel te 

verminderen of te verwijderen. 

Druk lang op de   ➖ knop om de hele bestelling te verwijderen. 

AFREKENEN met Pinnen, Fooi of wegboeken. 

Raak de toets “Pinbetaling” of “Fooi of Wegboeken” 
aan. 
Bij “Pinbetaling” verschijnt het bedrag direct op het 
pinapparaat en er kan dus meteen gepind worden. 
Wil de klant alsnog fooi geven, druk dan op “afbreken” 
en kies “Fooi of wegboeken” en druk op “terug”. 
Correctie of stoppen? Druk op afbreken en de 
pintransactie kan opnieuw worden gedaan 
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PINNEN MET EEN FOOI. 
Druk op “Invoer totaal”. 
Vul in: het totale bedrag incl. fooi (denk aan de komma) en 
druk daarna op oké.  
Daarna kan er worden gepind. 
Het scherm “Betalen via Pinautomaat” verschijnt en het 
totaalbedrag staat in de Pinautomaat om te Pinnen. 
 

 
WEGBOEKEN van consumptiegebruik door Commissies of Clubactiviteiten. 

 
Wegboeken is bedoeld voor het vastleggen van 
eigen gebruik of verlies door breuk of bederf. 
Na het aanraken van de toets “Wegboeken” 
verschijnt een keuzescherm, raak de gewenste 
activiteit- of commissietoets aan om het bedrag 
weg te boeken op de juiste activiteit. 
De wegboektransacties worden intern 
verrekend en niet gepind. 
Annuleer, ga terug naar artikelscherm. 

 
 

 
REKENING SPLITSEN: 
 

* Maak eerst de eindrekening op en onthoud het totaal bedrag. 
* Dit totaalbedrag verwijderen door lang op de – knop te drukken. 
* Ga dan naar de groep : Verkoop/ Verhuur en druk op vrij bedrag . 
* Voer daar het gesplitste bedrag p.p. in , dan oké + pinbetaling 
 
 
 

Na afloop van de bardienst:  
Maak het scherm schoon met het spuitbusje dat in het witte kastje onder de bar 
staat. 
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KOFFIE / THEEMACHINE 
 

Apparaat aanzetten Kopjes verwarmen Koffie selecteren 

          

 

 

Open de deur met het 
sleuteltje aan de 
rechterkant van het 
apparaat en druk op de 
rode aan en uitknop 

Zet het apparaat met 
de rode knop aan. 
Kopjes staan rechtop. 
 
De theeglazen staan 
boven de kopjes 

Sluit de deur. Plaats het 
kopje op het plateau. Kies 
de gewenste consumptie 
op het display. Indien 
gewenst 2 kopjes 
plaatsen 
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Espresso zetten Kan koffie Koffiebonen bijvullen 

 

  

Let op dat het kleine 
espressokopje recht 
onder de uitloop staat. 

Schuif het plateau voor 
de koffiekopjes naar 
links. Plaats de 
koffiekan op de lekbak 
en selecteer de kan op 
het display. Kan heet 
water is ook mogelijk 

Boven op het apparaat 
bevindt zich het 
reservoir voor de 
koffiebonen. Open het 
deksel met het 
sleuteltje, til het deksel 
op en vul de 
koffiebonen bij. 
Koffiebonen staan 
onder in het witte 
kastje 
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Melk en cacao 
aanvullen      

Melk en cacao 
aanvullen             

Koffieprut/lekbak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Druk op de groene knoppen 
en doe aan de bovenkant de 
klep omhoog, til de bak 
eruit om aan te vullen. Vul 
aan tot de stickerrand. 
Voorraad staat in het witte 
kastje 

Plaats de bakken weer 
terug. Klep omlaag en dus 
de groene knoppen weer 
terug met het lipje 

Leeg de afvalbak met 
koffieprut en leeg ook de 
onderste lekbak . 

 

In het scherm kan je volgen waarmee de machine bezig is of hoelang het duurt. 
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Schoonmaak Schoonmaak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaats het gele sleuteltje op de juiste plek en 
draai het een kwart slag 

Plaats een bakje voor de wateropvang 
onder de uitloop. 
Het bakje staat in het witte kastje. Toets op 
het display *01* . 
Als je klaar bent, haal de gele sleutel er weer 
uit en doe de sleutel er weer in aan de 
zijkant van het apparaat. 

 

 

Na afloop van de bardienst: maak het scherm schoon met het spuitbusje 
dat in het witte kastje onder de bar staat.  
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FRITUUR 

 

Patat en snacks niet eerst ontdooien 

Zet de frituur met de grijze knop aan door deze rechtsom 
te draaien naar 180 graden. (niet hoger!) 
Wacht tot het oranje lampje uitgaat, het vet is dan op de 
juiste temperatuur. 
Gaat het oranje lampje niet uit? Kijk op  de volgende 
pagina bij storing. 
 
Rechts: Uitsluitend voor patat.  
De patatbakjes liggen onder de bakplaat. Patat-vergiet 
staat in de kast onder de frituur. 

Links:: Voor snacks. 
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BAKPLAAT. 

Zet de bakplaat op de gewenste temperatuur, als het oranje lampje uitgaat is de 
ingestelde temperatuur bereikt. Doe een klein beetje olie op de bakplaat en er 
kan worden gebakken.  
Gebruik het gewicht om b.v. een hamburger aan te drukken. Boven de bakplaat 
hangt het keukengereedschap om te gebruiken. 
 

 

Schoonmaken. 

Schraap de olie en aanbaksel met plamuurmes naar de goot linksonder om het 
af te voeren. 
De bakplaat afnemen met een stuk schoonmaakpapier van de rol. 
De laatste bardienst moet het bakje schoonmaken 
 
 

 

Bij storing ( als de olie of bakplaat niet warm wordt), moet de zekering worden 

gereset. Draai de knoppen weer uit en draai de zwarte knopjes er van af. Druk 

op de rode resetknopjes. Zet de knoppen van de frituur en bakplaat weer aan. 
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MAGNETRON, tosti ontdooien in de magnetron. 

 

Let op: 
Eerst plastic folie verwijderen. 
 
Leg de tosti op een bordje in de 
magnetron, druk op de startknop, 
deze gaat na 30 sec vanzelf uit. 
 
Tosti roosteren zie pagina 17. 
 

 
 
 
OVEN 
 

Voor afbakken  
van b.v.brood. 
 
Rechts: baktijdknop 
Links: temperatuurknop 
 
 
 

 
 
 
AFZUIGKAP, knoppen rechts boven. 
 

Aanzetten:  
On-knop indrukken. 
Met +/- knop sterkte instellen van de afzuiging, dat kan als 
het puntje naast het cijfer 1 niet meer knippert. 
Minimaal op 2 zetten. 
 
Uitzetten:  
On-knop kort indrukken, afzuigkap springt op stand 8 voor 
afvoer van de warmte en na ong. 1 min. gaat de ventilator 
vanzelf uit. 
Rechter knop is voor het licht aan/uit. 
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TOSTI APPARAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst de tosti ontdooien in magnetron (pagina 16) 

Plaats de Tosti in de tosti-klem  

 

Tosti-klem 

 

 

Keuzeknop voor verwarming onder/midden en midden/boven 

Gebruik de stand onder bij max 3 tosti’s 

Dat is de stand op deze foto. 

 

Keuzeknop voor tijdsinstelling, 

Zet het op stand 4 en draai de Tosti-klem om na 2 minuten 

Let op de warmte!! 

De Tosti is goed als het bruin is geworden en de kaas gesmolten.  

 

 

Bij 1 tot 3 tosti’s de verwarming alleen onder/midden, bij meer tosti’s onder/boven. 
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SPOELMACHINE/ AFWASSTRAAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spoelmachine is voorzien van een aanvoertafel met spoelbak en 
voorspoeldouche. Dit is een soort douchekop waarmee de vuile vaat snel 
voorgespoeld moet worden. Er zijn verschillende korven speciaal voor borden, 
bestek en glaswerk. De korven kunnen makkelijk worden doorgeschoven. 
Kap kan open en dicht. Na enkele minuten is de vaat klaar en kan de korf 
worden doorgeschoven 
naar de afvoertafel en kan de vaat worden opgeruimd. 
 
 

BEDIENING SPOELMACHINE: 
 
Voorverwarmen spoelmachine: 
 
Kap omhoog zetten    
Druk op de aanknop  
 
 
 
Doe de kap dicht en wacht tot de machine op 
temperatuur is :Links 80/90 graden en rechts > 50                        
graden.  Dit duurt 15/20 min. 

 
 
 



Pagina 19 
 

 
 
 

 
SPOEL DE VUILE VAAT EERST SCHOON MET DE 
SPOELKRAAN, VOOR JE HET IN DE SPOELMACHINE 
DOET! 
 

 

 
 

 
 

 

 

         

                                                          

                                                                Doe de kap omhoog en schuif de korf in de  
                                                                spoelmachine. 
Doe                                                         Sluit de kap en druk op de linker 
                                                                knop, wacht tot het 
                                                                lampje uitgaat, dit duurt 
                                                                ongeveer 2 min. Doe de 
                                                                kap open en schuif de  
                                                                korf eruit. 
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OP HET EINDE VAN DE BARDIENST: 

Spoelmachine leegpompen: 
Kap omhoog, druk langer op de linkerknop 
(dan hoor je de machine gaan pompen) en 
haal dan de grijze stop eruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wacht tot de machine is leeggepompt, dit duurt ongeveer 5 min. 
Aan-knop ingedrukt houden, zo schakel je het apparaat uit. 
Doe de grijze stop weer op zijn plek (gaat een beetje lastig). Kap openlaten. 
 
De machine na het leegpompen altijd uitzetten! 
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BIERTAP: 
Doe een druppeltje bierglas-reiniger in de wasbak. Uit de rechterkraan komt gewoon 
water. De linker kraan is om het glas te spoelen zet het open als het druk is. 
Gebruik de juiste glazen voor het soort bier. 

 

 

SCHOONMAKEN ROOSTERS EN AFVOER. 

Na de laatste ronde haal je de 2 roosters bij de biertap en het afdruiprooster eraf. 
Spoel deze af in de keuken met de spoelkraan. 
Vul een kan met heet water en wat sop en giet deze in de biergoot en onder het 
afdruiprooster. Dit is belangrijk i.v.m. fruitvliegjes! 
Ook het bakje met afschuimspatels schoonmaken. 
Ook de placemats op de bar moeten afgespoeld worden. 
Komt er daarna nog iemand voor een biertje, leg dan een dienblad onder de tap. 
Vergeet niet de bierwasbak schoon te maken met afwasmiddel. 
 

FUST VERVANGEN: 

Doe eerst de linker- en dan de rechterdeur open. 
Til het lege fust eruit. 
 
Knijp de zwarte onderkant in en trek 
de hendel verder omhoog. 
Schuif het dan naar je toe, dan komt 
het los. (Geen kracht uitoefenen!) 
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Druk op het knopje aan de zijkant v/d tap. 

Trek het slangetje uit het oranje gleufje en 

vervolgens trek je van onderaf het witte 

slangetje door de tap heen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pak het nieuwe Fust, gebruik de fust met de oudste houdbaarheidsdatum  
(zie etiket op de Fust!) 
Verwijder de zilveren sticker! 

 

Het slangetje dat aan het fust vastzit, duw je van onderaf door het juiste gaatje naar de tap. 
Klik het oranje gedeelte op de juiste plaats (uitsparing) en druk de klep weer dicht. 
Pak de koolzuuraansluiting met de rode slang (de hendel blijft omhoog staan). 
Zorg dat de rode en witte slangen boven elkaar zitten. 
Schuif het koppelgedeelte nu op het fust en duw de hendel naar beneden. 
Zet het fust terug, deuren dicht en verwijder dan het plastic dopje v/d slang, als je het fust 
meteen gaat gebruiken, anders laat je het er nog even aanzitten. 
Zorg dat er altijd genoeg fusten aanwezig zijn in het koelgedeelte. 
Zorg dat  er van elke biersoort één extra fust in het koelgedeelte staat. 
Zet het lege fust in de fustopslag ruimte direct naast de keuken. 
 

KOOLZUUR VERVANGEN: Grijze cilinderfles met ketting er omheen. 
Draai de bovenste knop eerst dicht. 
Daarna de slang eraf draaien (zie witte pijltje) 
Daarna maak je de ketting los. 
Pak een nieuwe koolzuurfles. 
Zet hem vast met de ketting. 
Koppel de slang weer aan de cilinder en draai de bovenste knop 
weer open. 

DE KOOLZUUR CILINDER MOET achter de ketting staan vanwege 
ontploffingsgevaar!! (Veiligheidsvoorschrift) 
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DE BAANVERLICHTING AAN- OF UITZETTEN 

De verlichting van de banen 1 t/m 3, 4 t/m 6, 7 t/m 9 en 10 & 11 moet worden aan- 
of uitgezet met de Perfect Play App op de telefoon achter de bar. 
Schakel, indien nodig, de telefoon in met de kleine knop rechts, de pincode is 1982, 
en open de Perfect Play App op de telefoon, 

 

OP DE VOLGENDE BLADZIJDE ZIE JE  DE VOORBEELDEN VAN  DE SCHERMEN. 

VERLICHTING INSCHAKELEN, 

• SCHERM 1 

Om de verlichting per baangroep in te schakelen, tik op het groene lampje van die 

groep. 

• SCHERM 2, 

Als de mededeling “Schakeling door iemand in gebruik” verschijnt tik dan op  

“JA, OMSCHAKELEN” 

• SCHERM 3, 

Kies de soort verlichting door op de naam te tikken (Altijd Training kiezen).   

• SCHERM 4, 

Een groen lampje boven de groep geeft aan dat de verlichting van die groep is 

ingeschakeld. 

Je kan terug naar het beginscherm gaan door op de pijl linksboven te drukken. 

Tik rechtsboven op de cirkel om het beeld te verversen. 

VERLICHTING UITSCHAKELEN, ENERGIEBESPARING!! 
(De verlichting altijd uitschakelen als er niet meer wordt gespeeld)  

• SCHERM 1, 

Om de verlichting per baangroep uit te schakelen, tik op het groene lampje van die 

groep. 

• SCHERM 3, 

Tik op “Uit”. 

• SCHERM 5, 

Boven de groep staat nu “Uit” de verlichting is nu uitgeschakeld. 

Tik rechtsboven op de cirkel om het beeld te verversen. 

Zo nodig dit per groep herhalen, de verlichting gaat om 23:00 uur automatisch uit.

  

 

Perfect Play App sluiten; tik op het rondje onderaan het scherm. 

Sowieso gaat de baanverlichting automatisch uit om 23.05 uur. 
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IN DE PERFECT PLAY APP OP DE TELEFOON, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCHERM 1       SCHERM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHERM 3    SCHERM 4    SCHERM 5 
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ALLEEN ALS DE PERFECT PLAY APP NIET WERKT, 

DE BAANVERLICHTING BEDIENEN MET DE SCHAKELAAR IN DE METERKAST. 

In de meterkast linksachter in de gang bij de nooduitgang zit een schakelaar om de verlichting 

aan of uit te zetten als de Perfect Play App niet werkt. 

De sleutel voor de meterkast is gelijk een de werkkastsleutel achter de bar. 

Met deze schakelaar kan je de verlichting aan- of uitzetten, de verlichting gaat hiermee altijd 

aan of uit. 

Let er wel op dat je de verlichting ook weer uitzet met deze schakelaar. 

De verlichting gaat niet automatisch uit! 

 

 

Het is een aanraakschakelaar, raak het metalen deel naast de 

gewenste baangroep aan. 

 

 

 

DE VERLICHTING IN-OF UITSCHAKELEN. 

Raak de metalen rand aan bij de gewenste functie ( Links) 

Zie de tabel hieronder voor de functies 

Ander baanblok? Toets op return:        

Voor vrij spelen alleen de standaardverlichting inschakelen! 
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DE PRIJSLIJST OP DE TV AANZETTEN. 
Zet de prijslijst altijd aan als de tv verder niet wordt gebruikt. 

 

Met de afstandsbediening van de Samsung TV, 

 

• TV aanzetten; druk op de aan/uit toets   

• Druk op de Home toets   

 

• Onderaan het TV scherm staat nu de startbalk met apps 

• Druk op RECHTS, kies de Prijslijst en druk op OK. 

• Op deze manier kan je zo nodig ook andere apps selecteren. 

b.v. Canal Digitaal, NPO of Chromecast 

 

 

 

• De prijslijst komt nu op de TV. 
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RADIO MET AFSTANDSBEDIENING. 


