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

BOUWDROGER 50L
Beoogd gebruik
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het drogen en ontvochtigen van de ruimtelucht en
rekening houdend met de technische gegevens.

luchtuitlaatrooster in de richting van deze ruimte worden gericht. Houd rondom de ontvochtiger
altijd tenminste 1 m vrije ruimte aan. De roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat mogen nooit
afgedekt of geblokkeerd zijn. Hierdoor kunnen oververhitting en brandgevaar ontstaan.
De ontvochtiger moet op een voldoende beveiligde (geaarde) spanningsvoorziening van
230V volgens de geldende voorschriften voor elektro-installaties worden aangesloten. Het
gebruik van elektrische installaties in zeer natte of vochtige omgevingen kan gevaarlijk zijn.
Om het risico van elektrische schokken te beperken, moet gebruik worden gemaakt van een
aardlekschakelaar.
In de meeste bedrijfscondities komt continu water vrij; het is daarom belangrijk dat dit water
correct worden afgevoerd. Voordat de ontvochtiger wordt ingeschakeld, moet een slang
met een inwendige diameter van 12,5 mm op de aanwezige uitlaatopening voor de afvoer
worden aangesloten. Het andere uiteinde van de slang in een zo groot mogelijk vat hangen en
regelmatig controleren of het niet overstroomt.

BEDIENINGSFUNCTIES

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Luchtinlaat
9. Draaggreep
2. Aansluiting voor optionele condenspomp 10. Transportgreep
3 Slangaansluiting voor
11. Luchtfilter
Condensafvoerslang
12. Stroomverbruikmeter (optioneel)
4. Condensbak
13. Bedrijfsurenteller
5. Standpoten
14. Draaischakelaar
6. Transportwielen
15. Netschakelaar; gaat branden
7. Bedieningspaneel		 wanneer het apparaat is ingeschakeld.
8. Luchtuitlaat
16. Controlelampje condensbak
Gebruikshandleiding en veiligheidsinstructies
Door constant een luchtontvochtiger aan te hebben staan in een kamer of andere afgesloten
ruimte, wordt de relatieve luchtvochtigheid verminderd en worden roest, rot, schimmel,
meeldauw en condensatie voorkomen. Ook verminderen luchtontvochtigers condensatie na
stukadoren of andere klussen, waardoor de droogtijd wordt verkort. De luchtontvochtiger is
ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 32°C. De machine is
voorzien van een automatisch ontdooisysteem. Als de omgevingstemperatuur lager is dan
+20°C, ontstaat er ijs op de verdamperspiraal, waardoor de luchtontvochtiger minder goed
werkt.
Veiligheidsinstructies
- Niet gebruiken, als de behuizing of de aansluitkabel beschadigd is!
- Geen voorwerpen in de roosters steken!
- De roosters niet afdekken of blokkeren!
- De machine niet in bedrijf stellen, als de afdekkingen verwijderd zijn!
- Niet proberen het apparaat te repareren! Reparaties mogen uitsluitend door voldoende
gekwalificeerde en competente monteurs worden uitgevoerd.
- Het apparaat niet beklimmen!
- Niet proberen het apparaat zonder hulp van een collega op te tillen!
- De machine uitsluitend voor het beoogde gebruik inzetten!
- Ervoor zorgen dat het apparaat op een correct geaarde spanningsvoorziening met de juiste
aarding is aangesloten!
- Nooit een stoomreiniger gebruiken voor het reinigen van de machine!

3. INGEBRUIKNAME

Apparaat inschakelen

1.	Controleer of de condensbak leeg en correct geplaatst is. Anders functioneert het apparaat
niet!
2.	Steek de netstekker in een goed geaard stopcontact.
3.	Schakel het apparaat op de netschakelaar (15) in.
4.	Controleer of de netschakelaar (15) brandt.
5.	Controleer of het controlelampje condensbak (16) uit is. Leeg anders de condensbak.
6.	Regel de luchtvochtigheid in de ruimte met de draaischakelaar (14).

4. BUITENBEDRIJFSTELLING

1.	Schakel het apparaat op de netschakelaar uit.
2.	Verwijder in het apparaat aanwezige condens.
3.	Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.
4.	Trek de netstekker uit het stopcontact.
5.	Reinig het apparaat en in het bijzonder het luchtfilter.
Neem bij problemen aan het (of samenhangend met het) apparaat contact op met de
distributeur!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden geretourneerd.

1. TRANSPORT

De ontvochtiger rechtop en geborgd transporteren, om te voorkomen dat deze tijdens het
vervoer kan bewegen. Na plaatsing vijf minuten wachten voordat het apparaat in bedrijf wordt
gesteld. De ontvochtiger niet bewegen of transporteren, wanneer het apparaat in bedrijf is.

2. OPSTELLING

De ontvochtiger moet rechtop in verticale positie worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat
alle ramen en deuren gesloten zijn. Alle naar buiten gerichte openingen moeten worden
afgedicht. Het apparaat in het midden van de ruimte of zone plaatsen waaraan vocht moet
worden onttrokken. Als er een bijzonder vochtige plaats moet worden gedroogd, moet het
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