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BEDIENINGSINSTUCTIES UNIVERSAL EFFECT SCHUIMKANON 

 
Levering bestaat uit de volgende onderdelen: 

- 1* UE ST350 Base (ventilator) 

- 1* UE JET/FOAM 350 Head 

- 1* UE 350 pomp 

- 1* Slang aanzuig (rood) 

- 1* Slang tussen pomp en Head (wit) 

(optie: 1* Tuinslang om de pomp/tank te vullen) 

- 1000L tank(s) of 200L vat(en). 

- Verkoop: benodigde schuimconcentraat in 4L of 20L verpakking (Universal Effects XT Foam CC) 

  Geopende verpakkingen/vaten worden niet gecrediteerd. Lege vaten graag retour inleveren.... 

 
AANSLUITEN: 
        
1.   Indien de 'FOAM OF JET 350 Head' nog niet op de 'base' (ventilator) is geplaatst  
 kunt u deze middels 4 schroeven bevestigen op de base.  
 
 Het handigste werkt dit als ventilator recht naar boven wijst. 
 Schroef de 4 schroeven vast (Normaal; vast = vast, ze moeten ook weer los!) 
 
 Plaats de base met head op een verhoging (bijv. tafel) of hang deze (veilig!) op. 
 
2. Sluit de WITTE SLANG aan tussen de pomp en de foam-head en  
 de RODE slang aan de pomp met het andere einde los in het mengvat. 
 
3. Vul de pomp en slangen eenmalig met water (evt. met de tuinslang-aansluiting op de pomp).  
 (kraan op de pomp open, vullen, en na vullen kraan op de pomp weer dicht).  Vol = vol.... 
 
4.  Vult het mengvat met schoon-water en voeg als laatste de schuimconcentraat toe.  
 Even roeren na toevoegen vloeistof voor het goed vermengen van vloeistof en water. 
 Mengverhouding:  Met 980L schoon-water met 20L vloeistof (=1000L tank)  
      Met 196L schoon-water met 4L vloeistof (=200L tank) 
 
5. Zorg dat de ventilator en de pomp aangesloten zijn op een (geaarde) stroomaansluiting. 
 Stekkers hoger plaatsen dan de pomp, dan voorkom je water in de stopcontacten! 
 
U bent nu gereed om te beginnen met schuimen! 
 
BEDIENEN 
1. Zet de ventilator aan (schakelaar op de base, stekker in het stopcontact)  
2. Zet vervolgens de pomp aan (stekker in het stopcontact [geen schakelaar aanwezig]) 
 

LET OP: LAAT DE POMP NIET LEEG POMPEN OF DROOG LOPEN!!! 

 
UIT ZETTEN 
1. Zet eerst de pomp uit (stekker uit het stopcontact). 
2. Zet dan pas de ventilator uit (schakelaar of stekker uit het stopcontact). 
 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: tel. 06 - 55 78 45 28 
 

HORECA-TIP: GEBRUIK PLASTIC IN PLAATS VAN GLASWERK BIJ EEN SCHUIMPARTY.... 
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