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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

Elektroheater
SRG-00023B

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
De elektroheater is bedoeld voor drogen van muren en vloeren.
Het rendement neemt toe in combinatie met gebruik bouwdroger.
De elektroheater produceert schone, droge en warme of koude lucht. De
elektroheater is ook geschikt voor verwarmen en ventileren van kantoren,
schaftwagens, werkplaatsen en kleine feesttenten.

• Gebruik apparaat nooit met beschadigde stekker en/of stroomkabel.
• Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van 2,5 mm2
en houd verlengkabel zo kort mogelijk.
Rol kabelhaspel helemaal uit.
Veiligheid na gebruik
• Neem na gebruik stekker uit stopcontact.

1. Bedieningsfuncties
A
E
C
D

B

Let op!
Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de
veiligheidsvoorschriften!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheid voor gebruiker
• Plaats geen brandbare objecten in directe omgeving van apparaat.
• Dek apparaat niet af.
• Kijk uit voor persoonlijke ongelukken bij omstanders.
• Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van apparaat.
• Controleer of apparaat is aangesloten via aardlekschakelaar (max. 30 mA).
Controleer vóór gebruik
• Stand van schakelaars. Standschakelaar moet op 0 staan, thermostaatschakelaar geheel linksom!
• Apparaat visueel op beschadigingen.
• Stekker en stroomkabel op beschadigingen.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!

D Thermostaatschakelaar
E Resetknop

2. VOORBEREIDING GEBRUIK
1

A

2

1 Draag apparaat aan A
2 Plaatst apparaat op hittebestendige,
vlakke en stabiele ondergrond
3 Houd apparaat op minimaal 20 cm
afstand van muren en objecten

3

min. 20 cm
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Veiligheid tijdens gebruik
• Trek nooit aan stroomkabel om apparaat te verplaatsen.
• Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig.

A Handvat
B Stekker/stroomkabel
C Standenschakelaar
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3. Verwarmen - ventileren
Verwarmen - ventileren
Apparaat uit
Verwarmen
Ventileren
Lage snelheid
Gemiddelde snelheid
Hoge snelheid
Verwarmen

C

/
D

Temperatuur traploos instelbaar
(minimaal - maximaal)

4. Gebruik ELEKTROHEATE
1

A

2

1 Steek B in geaard stopcontact
Let op! Vermogen 3000 Watt,
sluit elektroheater aan op aparte
elektrogroep!
2 Ventileren: stel C in volgens tabel
3 Verwarmen: stel C en D in volgens
tabel
Let op! Laat elektroheater draaien tot
ruimte droog is!
4 Draai C op 0 en draai D op minimaal,
om apparaat uit te schakelen

2

Uitschakeling na overbelasting
Let op! Controleer belasting
elektrogroep en schakel evt. apparaten
uit!
1 Controleer dikte en lengte
verlengkabel. Deze moet min.
2,5 mm2, niet langer dan 25 m en
geheel uitgerold zijn.
2 Controleer afstand apparaat tot muren
of object. Deze moet min. 20 cm zijn.
3 Druk E in, om apparaat opnieuw in te
schakelen

3

min. 20 cm
1

C

B
3

4
0

C

C
D

D

5. na gebruik
1 Neem stekker B uit stopcontact
2 Laat apparaat afkoele
3 Maak apparaat aan buitenzijde schoon
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