
Handleiding dagelijks gebruik/tips onderhoud 
 

Gedistilleerd 

Hoe werkt het ABC (flessendoseer) systeem? 
 
Het ABC-flessendoseersysteem bestaat uit een elektronische contactring inclusief besturingskaart, 
waarbij doppen en verzegelmateriaal nodig zijn. 
 
De gecodeerde schenkdoppen worden op dezelfde wijze als normale schenkdoppen aangebracht. De 
schenkdoppen worden verzegeld met hoogwaardig zegelmateriaal <link naar “Hoe verzegel ik de 
doppen van het ABC systeem”> dat niet ongeschonden verwijderd kan worden, dit om ongeoorloofd 
gebruik tegen te gaan. 
 
Er zijn, per schenkdop, 7 verschillende soorten coderingen <link naar “Welke indeling van de doppen 
moet ik aanhouden voor het ABC (flessendoseer)systeem?”> mogelijk, elk met een eigen prijs en met 
een eigen volume, waardoor een onbeperkt aantal, binnen het aantal coderingen, flessen door het 
systeem herkend en gedoseerd kan worden. In de schenkdop is een ventiel aangebracht dat alleen 
geopend wordt als zij in de elektronische contactring wordt geplaatst en als de fles in de schenkstand 
wordt gehouden. De elektronische contactring fungeert als impulsgever van het systeem en opent de 
klep in de schenkdop; de registratie vindt plaats door middel van de separaat opgestelde 
registratiecomputer. 
 
Het is mogelijk om door te schenken zonder de fles weer te kantelen, wat schenk- of tijdverlies 
vermijdt. Het ABC-flessendoseersysteem zorgt ervoor dat bij het schenken niet één, maar verschillende 
impulsen worden gegeven. Hierdoor wordt voor een groot gedeelte versuikering tegengegaan. De 
dosering wordt via de computer door de gebruiker vooraf ingesteld. 
  
Bij het indelen van de 7 groepen, dient u ook rekening te houden met de viscositeit van de dranken. 
Stroperige dranken als baileys en advocaat kunnen niet worden geschonken met behulp van het ABC 
systeem. 
 

  



Welke indeling van de doppen moet ik aanhouden voor het  
ABC (flessendoseer)systeem? 
 

 
  



A.  B.  C. D. E. 

Hoe verzegel ik de doppen van het ABC systeem? 
 
Het verzegelen van de ABC doppen gaat als volgt. 
 
 
 
  
 
 
 
ABC doppen verzegelen 

 
Plaats het trekkoord in de fles (B.) en schuif de dop in de fles, dit is om de fles te ontluchten. Als de dop 
in de fles zit verwijder het trekkoord (C.).  Plaats de doorzichtige sticker over de dop heen(D.). Let op ! 
de inkeping op de sticker dient op het ontluchtingsgaatje van de ABC dop te vallen. Plaats de sticker 
met Bergh (D.) rond om de hals van de fles. De fles is nu klaar voor gebruik. Zet altijd een extra fles 
verzegelt en wel klaar, zodat als de fles leeg is de volgende klaar staat. 
 
 

Hoe kan ik de Flexibar dopnummers programmeren? 
 
U kunt eenvoudig zelf de doppen een ander nummer geven.  
 
Het her programmeren van de dop hoeft maar op 1 locatie te geschieden. U kunt dit alleen maar op de 
master terminal uitvoeren 
  
Handelingen te verrichten voor het herprogrammeren van de flexibar dop 
 
1. Draai de kleine sleutel onderaan een kwartslag naar rechts. U komt nu in de 

programmeer modus 
  let op! niemand mag nu gebruik maken van de bar 
 

2. Selecteer met de pijltjes  de menu optie “Caps Program” en druk op     
 

2.   
  
  
  

Selecteer met  toetsen FCM adress en druk op    
 

3. Kies 3 en druk op     
 

4. Selecteer met  toetsen Flexib Cap prog  
  
  
  
  
  
 

Program mode: 

 FCM address 

FlexiCap Prog. 

CodeCap Prog. 

FCM address 3 

Program mode: 

FCM address 

 FlexiCap Prog. 

CodeCap Prog. 



5. Voer het juiste nummer in en druk op  
  
  
 
  
 
 

6.  
  
 
 
 
Plaats de te programmeren dop in de flexibar als alles goed is krijgt u de onderstaande melding 
 
 
 

7. Klaar met programmeren, draai dan de sleutel terug (kwart slag naar links) 
 
 

Instellen taptijden/taphoeveelheid gedistilleerd met Flexibar 
 
Handelingen te verrichten voor het ijken van het gedistilleerd (Flexibar). 
Let op u dient altijd 4cl af te stellen, het systeem rekent automatisch de juiste vooraf bepaalde taptijd 
uit. U dient dit voor elke viscositeitgroep te hanteren.  
 
1. Plaats de tapsleutel met het opschrift “portioning” op de kaartlezer.  

let op! niemand mag nu gebruik maken van deze bar  
 

2. Neem de fles <link naar: viscositeit groep zie hieronder> welke u wilt afstellen en plaats de dop in 
de Flexibar ring. De afstel knop zal nu geel oplichten. Kantel de fles en plaats deze boven de 
maatbeker. Druk op de drukknop en houdt deze ingedrukt totdat de 4cl is bereikt. (Laat de 
drukknop direct los). Indien er te weinig is getapt kunt u de drukknop nogmaals indrukken. Indien 
er teveel is getapt dient u de sleutel te verwijderen en opnieuw te beginnen. 

 
3. Automatisch zullen de andere dranken in dezelfde viscositeitgroep worden aangepast.  
 
4. Verwijder nu de “portioning” sleutel 
Let op: U dient deze stappen voor elke Flexibar en viscositeitgroep afzonderlijk te maken !! 
 

 

 

 

 

  

Program mode: 

FCM address 3 

Flexicap number ? 

1 

Insert FlexiCap 

and 

please wait . . . . 

Program mode 

Program oke !!!. . . 



Instellen taptijden/taphoeveelheid gedistilleerd met BoozeCtrl 
 
Handelingen te verrichten voor het ijken van het gedistilleerd (BoozeCtrl). 
 
Let op u dient altijd 4cl af te stellen, het systeem rekent automatisch de juiste vooraf bepaalde taptijd 
uit. U dient dit voor elke viscositeitgroep te hanteren.  
 
1. Plaats de tapsleutel met het opschrift “portioning” op de kaartlezer.  

let op! niemand mag nu gebruik maken van deze bar  
 

2. Neem de fles <link naar viscositeit groep zie hierboven> welke u wilt afstellen en zet de schakelaar 
op de dop op 0 (uit) 
 

3. Kantel de fles volledig onderste boven en plaats deze boven de maatbeker. Zet nu de schakelaar op 
stand 1 totdat de 4cl is bereikt. (zet direct de schakelaar terug op de 0 stand (uit). Indien er te 
weinig is getapt kunt u de schakelaar nogmaals op stand 1 zetten tot dat de juiste hoeveelheid is 
bereikt. Indien er teveel is getapt dient u de sleutel te verwijderen en opnieuw te beginnen. 

 
4. Automatisch zullen de andere dranken in dezelfde viscositeitgroep worden aangepast.  
 
5. Verwijder nu de “portioning” sleutel 
 
Let op: U dient deze stappen voor elke Flexibar en viscositeitgroep afzonderlijk te maken ! 

 
  



Indeling gedistilleerd dranken viscositeitgroep 
 

 

Product Hoeveelheid 
 

Product Hoeveelheid 
 BUITENLANDS GEDISTILLEERD 

 
LIKEUREN 1 

   Joseph Guy 35 cc 2,5 
 

Passoa 35 cc 2,6 

Courvoisier 35 cc 2,5 
 

Flow on the Rocks 35 cc 2,6 

Remy Martin VSOP 35 cc 2,5 
 

Oranje Boven 35 cc 2,6 

Martell 35 cc 2,5 
 

Tia Maria 35 cc 2,6 

Veterano (cognac) 35 cc 2,5 
 

Pisang Ambon 35 cc 2,6 

     
Safari 35 cc 2,6 

Jameson 35 cc 2,5 
 

Malibu 35 cc 2,6 

Ballantines 35 cc 2,5 
 

Boswandeling 35 cc 2,6 

Famous Grouse 35 cc 2,5 
 

Grand Marnier 35 cc 2,6 

Four Roses 35 cc 2,5 
 

LIKEUREN 2 
   Jack Daniels 35 cc 2,5 

 
Amaretto 35 cc 2,9 

Tullamore dew 35 cc 2,5 
 

Cointreau 35 cc 2,9 

Glenfiddich 35 cc 2,5 
 

Drop Shot 35 cc 2,9 

Irish Whiskey 35 cc 2,5 
 

Hotshot 35 cc 2,9 

JW Red Label 35 cc 2,5 
 

LIKEUREN 3 
   JW Black Label 35 cc 2,5 

 
Drambuie 35 cc 3,6 

J&B 35 cc 2,5 
 

Sambucca 35 cc 3,6 

     
LIKEUREN 4 

   Gin 35 cc 2,5 
 

Baileys 35 cc 7,2 

Tequila 35 cc 2,5 
 

BINNENLANDS GEDISTILLEERD 1 

Vodka 35 cc 2,5 
 

Jagermeister 35 cc 2,5 

Bacardi 35 cc 2,5 
 

Goldstrike 35 cc 2,5 

Bacardi Black 35 cc 2,5 
 

Jonge Jenever 35 cc 2,5 

Bacardi Lemon 35 cc 2,5 
 

Oude Jenever 35 cc 2,5 

Bacardi Coco 35 cc 2,5 
 

Peercorn 35 cc 2,5 

Bacardi Oro 35 cc 2,5 
 

Vieux 35 cc 2,5 

Bacardi Rasp 35 cc 2,5 
 

Corenwijn 35 cc 2,5 

Bacardi 8 jaar 35 cc 2,4 
 

Beerenburg 35 cc 2,5 

Bacardi Reserva 35 cc 2,5 
 

Keizerbitter 35 cc 2,5 

Southern Comfort 35 cc 2,5 
 

BINNENLANDS GEDISTILLEERD 2 

Mount Gay 35 cc 2,5 
 

Bessen Jenever 35 cc 2,7 

     
Apfelcorn 35 cc 2,7 

Aperitief 
    

PSV 
   Pernod 35 cc 2,5 

 
Rode Port 50 cc 4 

Ricard (Pastis) 35 cc 2,5 
 

Witte Port 50 cc 4 

     
Rode Martini 50 cc 4 

     
Witte Martini 50 cc 4 

     
Sherry Medium 50 cc 4 

     
Sherry Dry 50 cc 4 

     
Campari 50 cc 4,6 

 
  



Hoe moet ABC doppen schoonmaken? 
 

 
De ABC doppen dienen na elk gebruik dagelijks schoongemaakt te worden. Eventueel dient u de 
doppen al eerder (tijdens gebruik) schoon te maken. 
 
Plaats de dop in een emmer met lauw water en laat deze minimaal één dag weken. Bevestig dan het 
spoelrubber op een normale kraan om de dop goed door te spoelen. 

 
 
 
 
 
 

Hoe moet ik doppen Flexibar (Flexi-caps) schoonmaken? 
 
 

 
 
 

 
 
Wij adviseren om de Flexicaps goed en regelmatig te reinigen. Bijvoorbeeld nadat de fles leeg is. Indien 
een fles niet regelmatig vernieuwd wordt is het raadzaam om de dop tussentijds schoon te maken. 
 
Flexicap 
Doppen reinigen met behulp van de “cleaning” easy stick; 
 
Let op niemand anders mag gebruik maken van het buffet! 
 
1. Plaats de easy stick met de tekst “cleaning” op de easy reader 
2. Neem een fles gevuld met lauw water en plaats de te spoelen dop op de fles 
3. Steek de fles met dop in de Flexibar en kantel deze met de schenkdop naar beneden 
4. Druk op de knop om te spoelen 
5. Vervolg stap 2 t/m 4 voor elke te spoelen dop 
6. Als alle doppen zijn gespoeld verwijder de easy stick “cleaning”. 
Indien de doppen erg versuikerd zijn kunt u ze een dag in een bak met lauw warm water zetten. 

A.  B.  C. 



Hoe moet ik BoozeCtrl doppen schoonmaken? 
 
Wij adviseren om de BoozeCtrl doppen goed en regelmatig te reinigen. Bijvoorbeeld nadat de fles leeg 
is. Als een fles niet regelmatig vernieuwd wordt, dient de dop ook tussentijds schoon te maken. 
 

 
 BoozeCtrl dop 

Plaats de dop onder de kraan, zet de kraan open (lauw warm water) en druk rustig een aantal keer op 
de schakelaar aan de onderzijde van de dop. Hierdoor gaat de dop open en kan het water door de dop 
stromen. 
Gebruikt u de dop voor likeuren dan is het raadzaam om de dop een avond in een bak met lauw warm 
water te leggen zodat deze kan weken. Hierna kunt u alsnog de dop reinigen zoals hierboven 
beschreven. 
 

Hoe moet ik ETN non-drips reinigen? 
 
De ETN non-drips kunt u schoonmaken door onderstaande procedure te volgen. 

 



Hoe moet ik Engolit non-drips reinigen? 

 
 
De Engolit non-drips kunt u schoonmaken door de fles te verwijderen. De non-drip uit de beugel te 
halen en deze in een bak met lauw water een avond laten staan. Voor een goede reiniging raden wij u 
aan om daarna de non-drip terug te hangen in de beugel, om daarna met een fles met lauw water de 
non-drip goed door te spoelen, alvorens de gedistilleerd fles te plaatsen. Let op er zal registratie 
plaatsvinden.  

Hoe vervang ik de batterij BoozeCtrl dop? 
 

De batterij gaat ongeveer 3000 tapjes mee. Wanneer de batterij leeg is kunt u deze eenvoudig zelf 
vernieuwen. Type batterij is CR123A 3v 
1. Haal het fleshals rubber van de dop. Wanneer het de 1ste keer kan deze goed vast zitten. Probeer 

het rubber heen en weer te bewegen totdat deze los gaat. 
2. Draai de deksel van de batterij houder met de klok mee en verwijder deze. 
3. Haal de veer los en verwijder de batterij 
4. Plaats de nieuwe batterij. Let op dat deze correct geplaatst is zodat er geen drank in het 

elektronische gedeelte kan komen 
5. Plaats de veer en deksel correct terug en plaats het rubber weer terug  
6. Alle data in de dop is bewaard gebleven, de dop kan direct weer gebruikt worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Welke onderdelen heb ik nodig bij ETN non-drips? 
 
    ETN- Non drips    

059REPAR02 
 

Reparatieset ETN non-drips bestaande uit; 
 

 
3 Veer in de Bowl 5 st. 

 
4 O - ring bovenop bakje(bowl) 5 st. 

 
5 Rubber t.b.v. lekken(drip seal) 10 st. 

0594231017 1 Afdichtingsrubber FLES P/st 

0594231022 2 Kurk normaal P/st 

0594231023 2 Kurk groot P/st 

0594231039 2 Kurk groot voor 3-5L flessen P/st 

0594231034 6 Flessenhouder Zwart P/st 



 
 
Welke onderdelen zijn er voor de Flexibar (doppen)? 
 

 
 

0594482000 Flexicap (nummer opgeven) per stuk 

0594465800 Bottel fastening straps (tyrips tbv Flexicap) per 100 stuks 

0594465904 Nylon kurk small 16-18mm per stuk 

0594482400 Nylon kurk normaal 19-21mm per stuk 

0594465902 Nylon kurk groot 22-26mm per stuk 

0594465903 Nylon kurk magnum 26-30mm per stuk 
 


