
Korte handleiding dwangmenger 

Veiligheidsvoorzieningen  
• Deze menger is geschikt voor het verwerken van cement, gips, lijmen, voegmateriaal, kalk, 

spachtel, kunstoffen, granulaat, epoxyharsen en vuurvaste materialen. 
• De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
• Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. Bij het 

vullen of leegmaken van de trommel, handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker dragen. 
• Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en zorg voor een 

stabiele ondergrond. 
• De menger mag enkel gebruikt worden door personen ouder dan 16 jaar. 
• Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

manipulatie stil. Steeds de stekker uit het stopcontact halen bij verplaatsen of transporteren, 
alsook bij reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. 

Gebruiksaanwijzingen Elektromotor 
Opstarten 
• Controleer de spanning 220V. 
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm² . 
• Alleen aansluitkabels met een aangegoten rubberen stekker gebruiken. 
 
Werken 
• Vullen en leegmaken moet steeds met draaiende motor gebeuren. De menger niet overbeladen. 
• Een elektrische beveiliging zorgt ervoor dat de menger niet werkt als het beschermrooster niet 

gesloten is. Deze beveiliging testen voordat u aan het werk gaat. 
• De motor is voorzien van een temperatuursbeveiliging. Deze beveiliging schakelt bij overbelasting 

de motor uit. De motor moet na de afkoelperiode opnieuw ingeschakeld worden. 
• Het mengen van materialen: 

o Vulrooster sluiten 
o Menger inschakelen 
o Vullen met water en toevoegmaterialen 
o Bindmiddel toevoegen 
o Herhalen tot de juiste mengverhouding bereikt is. 

• De menger leegmaken door de hendel die onder de uitlooptrechter van de menger is aangebracht 
te verschuiven. 

 
Stopzetten  

• Hoofdschakelaar uitschakelen. 
• Wachten tot alle onderdelen tot stilstand gekomen zijn. 
• Stekker uit het stopcontact trekken om de machine te reinigen 

o De motor en schakelaar niet met een directe waterstraal reinigen. 
o De mengarmen uit de trommel nemen voor het reinigen. Nooit de mengtrommel met 

een hard voorwerp afkloppen. Een gedeukte mengtrommel beïnvloed de 
mengkwaliteit en laat zich moeilijker reinigen. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


