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1. Belangrijke informatie 

 
! Lees deze handleiding eerst aandachtig, alvorens tot gebruik van de droger over 
te gaan. 

Bewaar deze handleiding altijd bij of in de buurt van de droger. Zorg er tevens voor dat bij 
verkoop of overdracht van de droger de handleiding bij de droger blijft, zodat nieuwe 
gebruiker op de hoogte kan worden gebracht van de belangrijke informatie en 
waarschuwingen in deze handleiding.  

Alle waarschuwingen in deze handleiding zijn ter bescherming van de gebruiker met in 
achtneming van de Machine richtlijn “98/37 , alle aanpassingen en “Product harmonisatie 
technische standaards” EN 60335-1 and EN60335-2-58. 

 
 

• Het aansluiten van de droger, zowel elektrisch als mechanisch, dient uitsluitend te 
worden gedaan door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel. 

• Deze droger dient uitsluitend door volwassenen te worden bediend. 
• Plaats de droger nooit dicht bij brandbare materialen. 
• Plaats de droger niet op de voedingskabel, afvoer of toevoerslang. 
• Minimale ruimte temperatuur 10°C. 
• Het is verstandig om na gebruik, bij lange stilstand van de droger, de spanning van de 

droger af te schakelen.  
• Schakel voor onderhoud en reparatie werkzaamheden altijd een erkend en speciaal 

hiervoor opgeleide servicedienst in! 
• Verwijder altijd de spanning van de droger als er werkzaamheden aan de droger 

moeten worden uitgevoerd. 
 

 

 

RHIMA Nederland B.V. wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongevallen 
aan personen of goederen als gevolg van het niet opvolgen van de boven 
genoemde normen en instructies. 
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2. Algemeen 

Het droogplateau is een compact, onderhoudsarm, droogblaasunit voor het versnelt 
drogen van nat vaatwerk. 

De droger is zodanig ontworpen, dat een volledige korf met natte vaat op de droger 
geplaatst kan worden, waarbij van onderuit met hete lucht de vaat wordt droog 
geblazen. 

Dankzij deze constructie  zal de vaat in korte tijd netjes opdrogen. De instelling van 
de droogtijd kan op een eenvoudige manier worden ingesteld op het display. De 
ingestelde tijd zal afhankelijk zijn van de benodigde droogtijdtijd die nodig is voor de 
betreffende natte vaat. 
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3. Installeren 

 

3.1. Installeren: 

 

• Plaats de droger op een vlak oppervlak waarbij de hoogte met de rubberen 
voetjes kan worden afgesteld. 

• Plaats de droger nooit in de nabijheid van brandbare materialen.  
• Plaats de droger niet naast of op een koude bron zoals een koelkast of 

vriezer, dit kan de goede werking van de droger nadelig beïnvloeden.. 
• Het installeren en aansluiten van de droger mag alleen door gekwalificeerd 

technisch personeel uitgevoerd worden.  

 

3.2. Type plaatje 

 

• Het type plaatje is gemonteerd op de zijkant van de droger. Het type plaatje 
bevat gegevens die nodig zijn voor de correcte elektrische aansluiting.  
 

 
 
 

3.3 Technische beschrijving 

• Constructie is gemaakt van RVS, AISI 304 18/10 
• Ingebouwde ventilator. 28W 
• Verwarmingselementen model 400 1x 1000W, model 500 2x 1000W 
• Elektrische aansluiting 230V/ 50Hz 
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3.4 Levering. 

Controleer bij aflevering het volgende: 
 

• De verpakking niet beschadigd is. 
• De levering overeen komt met het bestelde. 
• De levering compleet is. 

 

3.5. Uitpakken 

• Gewicht van de droger is niet meer dan 30Kg. 
• Controleer of de droger niet beschadigd is. 
• Verwijder de witte beschermende folie van het RVS. 
• Voer het verpakking materiaal volgens de lokale richtlijnen af. 

 

3.6. Elektrische aansluiting 

• De droger is uitgevoerd met een drie aderige aansluitkabel (fase/nul/aarde). 
• Monteer een stekker die voldoet aan de lokale richtlijnen. 
• Verifieer altijd of de aarde aansluiting in orde is en er een goede aarde 

aanwezig is. 
• Sluit de droger aan op een goed gekeurde wandcontactdoos. 

 

Zorg er voor dat de aansluitkabel nooit onder mechanische spanning staat. 
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4.Instructie voor gebruik. 

 

4.1 Inschakelen 

• Plaats de stekker in het stopcontact. 
Schakel met de uit/aan schakelaar 
van de droger aan, de schakelaar zal  
nu  oplichten. 

  

 

• Schakel vervolgens het display in 

                       

                                                                                                       
 

1                                                                 Display                                                       2 
 
 
3                                                                                                        4 
 
 
 
 

1.  Aan/uit schakelaar 
 
2.  Starten van de voorgeselecteerde droog cyclus.  
 ( Standaard tijd zal 10 minuten zijn) 
 
3.   Het verkorten van de voorgeselecteerde droog cyclus.  
 
4. Het verlengen van de voorgeselecteerde droog cyclus.. 

 
  

Pagina 8 van 12 droger rev2



4.2. Elektrische beveiliging. 
 
De droger is uitgevoerd met een automatische beveiliging.  
Deze beveiliging zal als de droger overbelast is uitschakelen. 
Door de beveiliging in te drukken kan men deze resetten. 
 
-Als de automaat in korte tijd weer uit valt, niet blijven resetten  
maar laten controleren door een service monteur. 
 
 
4.3 Uitschakelen van droger. 
 
Om de droger uit te schakelen moet men de aan en uit schakelaar  
op O schakelen. Het lampje in de schakelaar zal uit gaan. 
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5. Reiniging en onderhoud 
 
 

Maak de drogen nooit direct met een waterspuit schoon. 
Als er water het systeem binnen dringt kan het de 
veiligheid en de goede werking van de droger negatief 
beïnvloeden.  
 

 
• Laat de droger jaarlijks nakijken. 
• Alvorens over te gaan tot onderhoud en het schoonmaken van de droger, 

haal altijd de stekker uit de wandcontactdoos. 
• Laat de droger altijd voldoende afkoelen alvorens aan de droger 

onderhoud werkzaamheden ui te voeren. 
• Maak het RVS schoon met een vochtige doek, en droog dit vervolgend 

met een droge doek. 
• Maak nooit gebruik van staalwol of materialen die kunnen krassen en 

deeltjes kunnen achterlaten. 
 
 
 
Het repareren en het vervangen van onderdelen bij de droger, moet door 
gekwalificeerde technische worden uitgevoerd. 
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De Schone Kunst van Vaatwassen 

 
 

   RHIMA Nederland B.V. 
    Energieweg 4-6  3762 ET 
   Postbus 17  3760 AA 
   SOEST 
   Tel.  (035) 6098181 
   Fax  (035) 6098180 
   E-mail: service@rhima.com 
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