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BTW Nummer NL 821540750B01 
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Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28068122 te Alphen a/d Rijn. 

Betalingen binnen 14 dagen te voldoen na factuurdatum o.v.v. factuur- en klantnummer. 

Bedieningsinstructies STRONG SCHUIMKANON 
 

INSTALLATIE: 
Zorg dat de schuimmachine enigszins beschermd staat tegen ongewenst gebruik en tegen ongewenst 

vuil in het vat/apparaat. Zet ‘m bij voorkeur op een verhoging. Plak alle stopcontacten, speakers en 

elektrische apparaten af (gokkasten, stekkerblokken, etc.) in de omgeving waar u het schuim gaat 

gebruiken. Horeca; Gebruik plastic bekers e.d. in plaats van glas in het te schuimen gebied. 

 

1. Sluit een tuinslang onderaan het apparaat aan op het kraantje. 

Controleer of de kraan op het apparaat DICHT staat. 

De andere kant van de slang aan een schoon-water kraan en VOLLEDIG open. 

 

2. Sluit het apparaat aan op een normaal geaarde 230V stopcontact. 

 

3. Zet de slang met het ijzeren pijpje in een vat discoschuim-vloeistof. 

(Geen eigen/ander vloeistof gebruiken om beschadiging te voorkomen !!!) 

 

BEDIENING: 
1. Schakel de schuimmachine met de schakelaar, bovenop het apparaat, aan.  

De vloeistof loopt nu door het doorzichtige slangetje naar het kanon. 

 

2. Doe DAN PAS de kraan onder het kanon HELEMAAL open.  

Er komt nu na enkele seconden schuim uit het kanon. 

  

3. (Even) klaar met schuim spuiten? 

a. Eerst de kraan dicht onder het kanon. 

b. Dan de schakelaar bovenop uit. 

 

4. Discoschuim-vat (bijna) leeg? Zet het apparaat uit en wissel dan pas van vat. 

Laat het slangetje dus GEEN VALSE LUCHT zuigen.  

 

Zuigt hij geen vloeistof meer aan? Het apparaat min. 30 minuten volledig uit laten. 
Alternatief: Aan de onderzijde dunne slang loskoppelen en zuigen als het apparaat aan staat… 

 

Lege vaten retour inleveren! 

Laat de pomp niet droog pompen als het vat (bijna) leeg is! 


