
Handleiding Bouwdroger Dryfast DF400 

Transport 

De ontvochtiger kan zowel liggend als rechtopstaand getransporteerd worden. De ontvochtiger enkel 
rechtopstaand in werking stellen. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Stekker uit het stopcontact verwijderen, voor u de ontvochtiger schoonmaakt, of bij reparatie. 

 Nooit de ontvochtiger gebruiken, nadat hij gevallen en/of beschadigd is. 

 Nooit de in-of uitlaatzijde blokkeren. Nooit voorwerpen in de in-of uitlaatzijde steken. 

 Nooit de ontvochtiger in een ruimte laten draaien met kleine kinderen zonder toezicht. 

 Nooit de ontvochtiger in een explosiegevaarlijke ruimte plaatsen. 

Algemene tips voor een goed rendement 

 De ontvochtiger centraal in de ruimte plaatsen. Bij meerdere ontvochtigers de machines gelijk 
over de ruimte verdelen. 

 Alle ramen en deuren gesloten houden. Openingen tijdelijk afsluiten met zeilen of indien 
mogelijk met houten platen. 

 De aan- en uitblaas zijde van de ontvochtiger niet afdekken. 

 Bijverwarmen tot 20 °C. Het rendement van een bouwdroger verdubbelt door de ruimte op te 
warmen van 10°C tot 20°C. Verwarm bij voorkeur electrisch of met indirect gestookte 
mazoutkachels. 

 Zorg voor ventilatie in de te drogen ruimtes. Plaats een ventilator! 
 
Huurland biedt u gespecialiseerde bouwdroogpakketten bestaande uit bouwdroger, ventilator en 
verwarming aan een zeer voordelig tarief. 

Opstellen en inschakelen 

 Controleer de spanning: 230V monofasig 

 Zorg dat de machine op een vlakke ondergrond rechtopstaand is opgesteld. Zowel de inlaat 
(boven) als de uitlaat (onder) moeten vrij zijn. 

 Gebruik uitsluitend een deugdelijk gezekerde en geaarde aansluiting. Gebruik een 
verlengkabel van min. 2,5 mm², zorg dat de kabel geaard is, en volledig ontrold is. 

 Bij opstelling op vochtgevoelige vloerbekledingen zoals parket, de bouwdroger 
enkel plaatsen op een ondoorlatend zeil ten einde schade aan de ondergrond door 
ev. lekkage van de bouwdroger te vermijden. 

 Ontvochtiger pas inschakelen als alle bovengenoemde punten gecontroleerd zijn. 
Door de schakelaar naar positie 1 te draaien. 

 Uw bouwdroger draait 24/24 in een vaak stoffige omgeving. Stof- en water zorgen soms voor 
verstoppingen van de uitlaatslang. In dergelijk geval zal de bouwdroger geen water afgeven 
via de uitlaatslang, en kan er water lekken via het chassis van de machine. Het volstaat dan 
krachtig te blazen in de uitlaatslang om de verstopping weg te werken. 

Uitschakelen 

 Na het uitschakelen altijd 5 minuten wachten voor men weer inschakelt. 
 
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. 
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