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Over dit document

1 Over dit document
1.1 Doel van het document
Deze handleiding bevat de informatie die een professional nodig heeft om de volgende taken uit te
voeren:
• gebruik
• eenvoudig onderhoud

1.2 Taal
Dit document is origineel opgesteld in de Engelse taal. Versies in een andere taal zijn een vertaling
van de originele handleiding.

1.3 Illustraties
De illustraties in dit document tonen typische apparaten met de relevante details, De illustraties
kunnen enigszins afwijken van uw apparaat. Dit heeft echter geen effect op de begrijpelijkheid van het
document. De illustraties zijn alleen bedoeld voor instructie en beschrijving.

1.4 Typografische conventies
•
•
•
•
•

Er worden metrische eenheden gebruikt. Zo nodig wordt in dit document tussen haakjes () de
waarde in Amerikaanse of andere eenheden vermeld.
De stappen in de procedures zijn genummerd (123) als de volgorde van belang is.
De substappen hebben een letter (abc) als de volgorde van belang is.
Lijsten en stappen worden met een bullet () aangeduid als de volgorde niet van belang is.
Items in illustraties worden aangeduid met een hoofdletter (ABC).

1.5 Hoe u dit document en de gerelateerde documenten gebruikt
1.
2.
3.
4.

Zorg dat u de structuur en de inhoud van dit document kent.
Lees het hoofdstuk over veiligheid zorgvuldig door en zorg dat u alle aanwijzingen kent.
Voer de stappen in de procedures volledig en in de juiste volgorde uit.
Bewaar het document op een veilige plaats, zodat u het later nog eens kunt raadplegen. Dit
document is onderdeel van het apparaat.

1.6 Symbolen en signaalwoorden in dit document
Signaalwoord

Omschrijving

Waarschuwing

Houd u aan de aanwijzing Zo niet, dan kan dat tot
persoonlijk letsel leiden.

Pas op

Houd u aan de aanwijzing Zo niet, dan kan dat tot
materiële schade leiden.

Opmerking

Een opmerking verschaft meer informatie waarmee de
stap bijvoorbeeld gemakkelijker is uit te voeren.
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2 Veiligheid
2.1 Beoogd gebruik
De ECO LED UV dryer is een apparaat om vloercoatings of vloerolie snel te laten drogen. Gebruik het
apparaat alleen in combinatie met UV-olie die geschikt is om met LED-technologie gedroogd te
worden. Raadpleeg de technische gegevens van de leverancier van de olie.
Gebruik de ECO LED UV dryer voor geen enkel ander doel en geen andere items dan hierboven
vermeld.
De ECO LED UV dryer is geen huishoudelijke apparatuur. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.
In dit document wordt de ECO LED UV dryer kortweg aangeduid als het apparaat.

2.2 Kwalificaties van de gebruiker
2.2.1 Gebruik van het apparaat
Hoewel het apparaat eenvoudig te gebruiken is en er geen training nodig is, is het apparaat alleen
bestemd voor professionele gebruikers die ervaring hebben met UV-drogers.
SMELT raadt u aan, als u geen ervaring heeft op dit gebied, om een training te volgen over hoe u het
apparaat correct gebruikt. Als u een training nodig heeft, neem dan contact op met SMELT
Machinery.

2.2.2 Onderhoud van het apparaat
Een professionele gebruiker die ervaring heeft met UV-drogers, kan het apparaat reinigen en
inspecteren.
De zekering mag alleen vervangen worden door een erkende en opgeleide installateur. Neem voor
ander correctief onderhoud contact op met de leverancier of fabrikant.

2.3 Veiligheidssymbolen op het apparaat
Symbool

Omschrijving
Gevaar door UV-straling. Schijn het UV-LED-licht niet in de ogen van uzelf, andere
personen of dieren. Draag een veiligheidsbril.

2.4 Aansprakelijkheid
2.4.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant
Het apparaat is ontworpen en gemaakt overeenkomstig de verschillende toepasselijke richtlijnen. Het
is CE-gecertificeerd voor algemene machineveiligheid en TÜV-gecertificeerd voor stralingsveiligheid.
Het apparaat hoeft bovendien niet opgewarmd te worden en produceert dan ook geen ozon.
SMELT Machinery is niet aansprakelijk voor kosten, schade of persoonlijk letsel als deze veroorzaakt
is door:
• onjuist gebruik van het apparaat of andere aangesloten apparatuur;
• niet opvolgen van de aanwijzingen op het apparaat, in dit document of mogelijk andere
gerelateerde documenten;
• gebruik van beschadigde of vuile apparatuur;
• gebruik van het apparaat in een onveilige omgeving;
• ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties aan het apparaat;
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•

abnormale externe krachten, bijvoorbeeld door vallen, trekken, botsen, onderdompelen in
water of andere vloeistoffen of slaan.

2.4.2 Aansprakelijkheid van de gebruiker
De regelgeving voor gebruik van het apparaat kan per land verschillen. Het is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het apparaat alleen overeenkomstig de ter plaatse
geldende regelgeving wordt gebruikt.
De garantie dekt geen schade door onjuist aansluiten, installeren, gebruiken of onderhouden. In
dergelijke gevallen vervalt de garantie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd u aan de veiligheidsaanwijzingen. Zie paragraaf 2.5.
Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik. Zie paragraaf 2.1.
Gebruik een geaard stopcontact om schade door lekstroom te voorkomen.
Gebruik een rubberen verlengkabel van professionele kwaliteit met één stekker en één
stopcontact. De kwaliteit moet gelijk zijn aan of beter zijn dan die van het netsnoer.
Plaats niets op het apparaat.
Dompel het apparaat, de voedingskabel, de stekker of de apparatuur niet onder in water.
Laat het apparaat niet vallen.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht, vloeistof, koude of hitte.
Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat.
Gebruik geen beschadigde, vuile of natte apparatuur of kabels.
Schakel het apparaat niet in of uit met een afstandsbediening of tijdklok.
Repareer het apparaat of onderdelen ervan niet zelf. Neem contact op met de leverancier.
Maak het apparaat en de onderdelen ervan regelmatig schoon. Zie paragraaf 5.1. Als u het
apparaat niet schoonhoudt, slijt het sneller, waardoor de levensduur minder wordt wat tot
gevaarlijke situaties kan leiden.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen
2.5.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf opletten en gebruik gezond verstand als u het apparaat gebruikt.
Houd het apparaat, het netsnoer en de apparatuur uit de buurt van kinderen.
Zorg ervoor dat het apparaat en de apparatuur in een veilige conditie voor gebruik zijn.
Gebruik het apparaat of de apparatuur niet als deze beschadigd, vuil, stoffig of nat is of niet
goed meer werkt.
Het apparaat is weliswaar veilig, maar draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie
paragraaf 2.6.
Gebruik alleen apparatuur van goede kwaliteit die voldoet aan de richtlijnen van de bedrijfstak
en aan de plaatselijke regelgeving.
Gebruik een verlengsnoer dat lang genoeg is om het gehele oppervlak te bereiken dat u wilt
bestralen. Voorkom trekspanning op het verlengsnoer of het netsnoer.
Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
Steek het netsnoer volledig in het stopcontact en de netaansluiting. Voorkom elektrische
gevaren als brand, elektrische schok of kortsluiting.
Dek de ventilatieopeningen van de koelventilator niet af.
Schijn het UV-LED-licht niet in de ogen of op de huid van uzelf, andere personen of dieren.
Kijk niet in het lampeenheid als de lamp aan is.
Raak de lampeenheid niet aan als de lamp aan is.
Raak de lamp niet aan. De lamp kan heet zijn. Zorg dat de lens niet vuil wordt.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het apparaat, de kabel of het verlengsnoer
te trekken.

2.5.2 Veiligheidsaanwijzingen voor gebruik
•

Maak het apparaat niet open.

7 / 21

Veiligheid

•

•
•

•
•
•
•

Gebruik het apparaat alleen in combinatie met UV-olie die geschikt is om met LEDtechnologie gedroogd te worden. Raadpleeg de technische gegevens van de leverancier van
de LED-olie.
Controleer of de koelventilator werkt, voordat u de lamp inschakelt.
Haal in geval van rookvorming, de spanning van het apparaat en trek het netsnoer of het
verlengsnoer uit het stopcontact. Houd deuren en ramen gesloten om de vlammen de
verstikken.
Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt en bewaard.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, een vochtige omgeving als een vochtige
kelder of vochtige garage, of een zwembad.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de spanning is aangesloten.
Controleer het apparaat na elk gebruik. Maak het apparaat schoon als het vuil of stoffig is. Zie
paragraaf 5.3.2.

2.5.3 Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud
•
•
•
•
•

Als het apparaat beschadigd is of niet goed werkt, neem dan altijd contact op met de
leverancier.
Reparaties aan elektrische apparaten moeten altijd worden uitgevoerd door een professional
die is erkend door SMELT Machinery.
Het is gevaarlijk om een reparatie uit te voeren waarvoor de behuizing van het apparaat moet
worden geopend. De behuizing beschermt u tegen blootstelling aan micro-energie.
Vervang defecte onderdelen altijd door originele onderdelen. De fabrikant kan alleen voor de
originele onderdelen garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.
Als de kabel beschadigd is, mag deze, ter vermijding van gevaarlijke situaties, alleen door de
fabrikant, diens service-organisatie of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden
vervangen.

2.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
•
•

Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen mogelijk contact met het felle
licht van de lamp.
Draag beschermende handschoenen om uw handen te beschermen.

2.7 Gevaar door straling
De LED-lamp straalt UV-licht uit. Zorg dat huid en ogen hier niet aan blootgesteld worden.

2.8 Elektrische eisen
•
•
•
•
•
•

Het apparaat moet altijd geaard zijn.
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving.
Het stopcontact en de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
Buig het netsnoer en het verlengsnoer niet in scherpe bochten.
Zorg ervoor dat het netsnoer en het verlengsnoer geen hete onderdelen raken.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de informatie op
de typeplaat. Zie paragraaf 3.1 voor informatie over de typeplaat.

2.9 Apparaat afvoeren
1. Trek, indien van toepassing de stekker uit het stopcontact.
2. Knip de stekker van de kabel af
3. Scheid het apparaat, de onderdelen ervan en de verpakking zodat alles milieuvriendelijk verwerkt
kan worden.
4. Lever het apparaat in bij de daartoe bestemde afvalverwerkende instantie.
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Voer het apparaat en de onderdelen ervan af volgens de ter plaatse geldende wet- en
regelgeving.
Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijke afval.
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3 Omschrijving
3.1 Identificatie van het apparaat

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Naam van het apparaat
Barcode
Code modeltype
Spanning (VAC)
Zekering (A)
Frequentie (Hz)

3.2 Modeltypes

A. Handheld 100
B. Handheld 300
C. Draagkoffer
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3.3 Overzichten
3.3.1 Overzicht Handheld 100

A.
B.
C.
D.

Koffer
Draagriem
Netsnoer
Voeding
D1 Netaansluiting
D2 Zekeringhouder
D3 Aan/uitschakelaar
E. Lampeenheid
E1 Koelventilator
E2 Lamp
E3 Lampschakelaar
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3.3.2 Overzicht Handheld 300

A.
B.
C.
D.

Koffer
Netsnoer
Aansluitkabel
Voeding
D1 Netaansluiting
D2 Zekeringhouder
D3 Aan/uitschakelaar
E. Lampeenheid
E1 Koelventilator
E2 Lamp
E3 Lampschakelaar
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3.3.3 Overzicht mobiele koffer

A.
B.
C.
D.

Koffer
Frame lampeenheid
Netsnoer
Voeding
D1 Netaansluiting
D2 Zekeringhouder
D3 Aan/uitschakelaar
E. Lampeenheid
E1 Koelventilator
E2 Lamp
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4 Gebruik
4.1 Een vloer bestralen met de Handheld 100
4.1.1 Koffer openen
5.
6.
7.
8.

Zet het apparaat op de grond
Verwijder de draagriem als deze aan de koffer zit.
Maak de clips los
Doe de koffer open

4.1.2 Apparaat voorbereiden voor gebruik
1. Neem de lampeenheid (A) uit de koffer.
2. Inspecteer het apparaat voor gebruik. Zie paragraaf
5.3.1.
3. Steek het netsnoer (B) in de aansluiting van de
voeding (C).
4. Steek het netsnoer in het verlengsnoer.
WAARSCHUWING
Zorg dat het verlengsnoer lang genoeg is
om het gehele oppervlak te bereiken dat u
wilt bestralen.
5. Steek het verlengsnoer in het stopcontact.
PAS OP
Gebruik een geaard stopcontact.

4.1.3 Vloer bestralen
1. Zet de aan/uitschakelaar in de aan-stand.
De koelventilator begint te draaien.
PAS OP
Voorkom dat de lampeenheid oververhit
raakt. Controleer of de koelventilator
werkt. Dek de ventilatieopeningen van de
koelventilator niet af.
2. Neem de lampeenheid (A) en houd deze in de juiste
positie.
3. Zet de lampschakelaar in de aan-stand.
4. Richt het licht op de vloer. Bewaar een afstand van 20
mm tot de vloer.
PAS OP
Zorg ervoor dat de lampeenheid de vloer
niet raakt.
5. Verplaats de lampeenheid en de koffer over de vloer, totdat u de hele vloer met de lamp heeft
bestraald.
WAARSCHUWING
Zorg dat de kabels niet gespannen komen
te staan. Trek de lampeenheid niet ruw of
met abrupte bewegingen weg van de
koffer.
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4.1.4 Afronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zet de lampschakelaar (A) in de uit-stand.
Laat de lamp 2 minuten afkoelen.
Zet de aan/uitschakelaar (B) in de uit-stand.
Trek het netsnoer (C) uit het verlengsnoer.
Trek het netsnoer uit de aansluiting van de voeding.
Doe de lampeenheid (D) en het netsnoer in de koffer.
Sluit de koffer.
Sluit de clips.

4.2 Een vloer bestralen met de
Handheld 300
4.2.1 Koffer openen
1. Zet het apparaat op de grond
2. Maak de clips los
3. Doe de koffer open

4.2.2 Apparaat voorbereiden
1. Neem de lampeenheid (A) uit de koffer.
2. Inspecteer het apparaat voor gebruik. Zie paragraaf
5.3.1.
3. Sluit de lampeenheid aan op de voeding (B). Gebruik
hiervoor de aansluitkabel (C).
4. Steek het netsnoer (D) in de aansluiting van de
voeding.
5. Steek het netsnoer in het verlengsnoer.
WAARSCHUWING
Zorg dat het verlengsnoer lang genoeg is
om het gehele oppervlak te bereiken dat u
wilt bestralen.
6. Steek het verlengsnoer in het stopcontact.
PAS OP
Gebruik een geaard stopcontact.
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4.2.3 Vloer bestralen
1. Zet de aan/uitschakelaar in de aan-stand.
De koelventilators beginnen te draaien.
PAS OP
Voorkom dat de lampeenheid oververhit
raakt. Controleer of de koelventilators
werken. Dek de ventilatieopeningen van
de koelventilators niet af.
2. Neem de lampeenheid en houd deze in de juiste
positie. Gebruik de handgreep (A).
3. Zet de lampschakelaar in de aan-stand.
4. Richt het licht op de vloer. Bewaar een afstand van 20
- 200 mm tot de vloer.
PAS OP
Zorg ervoor dat de lampeenheid de vloer
niet raakt.
5. Verplaats de lampeenheid en de koffer over de vloer, totdat u de hele vloer met de lamp heeft
bestraald.
WAARSCHUWING
Zorg dat de kabels niet gespannen komen
te staan. Trek de lampeenheid niet ruw of
met abrupte bewegingen weg van de
koffer.

4.2.4 Afronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zet de lampschakelaar in de uit-stand.
Laat de lamp 2 minuten afkoelen.
Zet de aan/uitschakelaar in de uit-stand.
Trek het netsnoer uit het verlengsnoer.
Trek het netsnoer uit de aansluiting van de voeding.
Doe de lampeenheid en het netsnoer in de koffer.
Sluit de koffer.
Sluit de clips.

4.3 Een vloer bestralen met de draagkoffer
4.3.1 Koffer openen
1. Zet het apparaat op de grond
2. Maak de clips los
3. Doe de koffer open

16 / 21

ECO UV LED dryer

Gebruik

4.3.2 Apparaat voorbereiden
1. Inspecteer het apparaat voor gebruik. Zie paragraaf
5.3.1.
2. Neem de lampeenheid (B) uit de koffer en plaats hem
voorzichtig in het frame (A).
PAS OP
Houd de lamphouder in de juiste stand,
zoals in de illustratie. Zorg dat de
aansluitkabel (C) niet gespannen staat.
3. Steek het netsnoer (D) in de aansluiting van de
voeding.
4. Steek het netsnoer in het verlengsnoer.
WAARSCHUWING
Zorg dat het verlengsnoer lang genoeg is
om het gehele oppervlak te bereiken dat u
wilt bestralen.
5. Steek het verlengsnoer in het stopcontact.
PAS OP
Gebruik een geaard stopcontact.

6. Schuif de handgreep uit.

4.3.3 Vloer bestralen
1. Zet de aan/uitschakelaar (A) in de aan-stand.
De koelventilators en de lampen gaan aan.
PAS OP
Voorkom dat de lampeenheid oververhit
raakt. Controleer of de koelventilators
werken. Dek de ventilatieopeningen van
de koelventilators niet af.
2. Verplaats het apparaat over de vloer, totdat u de hele
vloer heeft bestraald. Gebruik de handgreep (B).
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4.3.4 Afronden
1.
2.
3.
4.
5.

Zet de aan/uitschakelaar (A) in de uit-stand.
Laat de lampeenheid 5 minuten afkoelen.
Schuif de handgreep (B) in.
Trek het netsnoer (C) uit het verlengsnoer.
Neem de lampeenheid (D) uit het frame en plaats hem
voorzichtig in de koffer (E).
6. Sluit de koffer.
7. Sluit de clips.
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5 Onderhoud
5.1 Preventief onderhoudsschema
Item
Volledig apparaat en
alle apparatuur
Volledig apparaat

Taak
Inspecteren

Interval
Voor gebruik

Zie paragraaf
5.3.1

Reinigen

5.3.2

Lamp

Reinigen

Maandelijks of eerder indien vuil of
stoffig
Indien verontreinigd met olie

Zie
paragraaf
-

5.3.3

5.2 Tabel foutopsporing
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De voeding werkt niet

Het netsnoer is niet
goed aangesloten
Er is geen spanning

Controleer de aansluiting van het
netsnoer.
Controleer de stoppenkast. Er kan
een zekering of automaat zijn
geactiveerd door lekstroom of
overbelasting.
Controleer of het verlengsnoer in
goede staat is.
Vervang de zekering

De zekering is
doorgebrand
Andere oorzaken
De lamp geeft geen licht

De kabel tussen
voeding en
lampeenheid is niet
aangesloten.
Andere oorzaken

-

5.3.4

Neem contact op met de
leverancier.
Sluit de kabel aan. Controleer of de
kabel niet beschadigd is.

-

Neem contact op met de
leverancier.

-

-

5.3 Onderhoudsprocedures
5.3.1 Inspecteer het apparaat voor gebruik
1. Controleer of het apparaat in goede staat is.
a. Controleer of het stopcontact betrouwbaar is en de aarde correct is aangesloten.
b. Controleer of het verlengsnoer onbeschadigd en schoon is.
2. Bekijk het verlengsnoer en de aansluitkabel. Als de kabel beschadigd is, neem dan contact op
met de leverancier.
3. Kijk of de voeding en de lampeenheid niet stoffig of vuil zijn. Als het apparaat vuil of stoffig is,
maak het dan schoon. Zie paragraaf 5.3.2.

5.3.2 Apparaat reinigen
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de voeding is gestoken.

1. Verwijder zo nodig stof van de koffer, de voeding en de lampeenheid. Gebruik een droge doek.
2. Als de voeding of de lampeenheid vuil is, verwijder het vuil dan met een enigszins vochtige doek.
3. Als het vuil niet te verwijderen is met een vochtige doek, neem dan contact op met de leverancier.
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PAS OP
Probeer het apparaat niet zelf schoon te maken. Gebruik geen enkel reinigingsmiddel.

5.3.3 Lamp reinigen
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de voeding is gestoken.

1. Als de lamp verontreinigd is met olie, verwijder de olie dan met een doek en een klein beetje
industriële of medische alcohol.
PAS OP
Zet geen kracht bij het schoonmaken van de lamp.

2. Laat de lamp drogen, voordat u het apparaat weer gebruikt.

5.3.4 Zekering vervangen
Opmerking
Deze handeling mag alleen uitgevoerd worden door een erkende en opgeleide
installateur.
Gebruik uitsluitend originele onderdelen.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de voeding is gestoken.

1. Neem de zekeringhouder (A) uit. Gebruik een kleine
schroevendraaier.
2. Neem de zekering (B) uit de zekeringhouder.
3. Plaats een nieuwe zekering in de zekeringhouder.
4. Zet de zekeringhouder terug.
Opmerking
Zorg ervoor dat de zekeringhouder correct
aan de voeding vastzit. U moet een klik
horen.
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6 Technische gegevens
6.1 Algemene specificaties
6.1.1 Lampeenheid
Item
Effectief bestralingsgebied
Aanbevolen
bestralingshoogte
Lichtsterkte
Aantal lampen
Bestralingsafstand
Stralingstype
Drogen door bestraling
Koelmethode
Aantal ventilators

Eenheid
mm
mm
2

W/cm
mm
m per
minuut
-

Handheld 100
30 x 30
20

Handheld 300
206 x 30
200

Draagkoffer
315 x 30
-

6
1
3 - 10
UV LED
25

6
1
3 - 10
UV LED
25

6
6
3 – 10
UV LED
25

Luchtkoeling
1

Luchtkoeling
3

Luchtkoeling
3

6.1.2 Voeding
Item
Netspanning en -frequentie

Eenheid
VAC/Hz

Opgenomen vermogen
Uitgangsspanning

W
-

Voedingskabel
Zekering (standaard)

A

Handheld 100
100 / 50,
230 / 60
150
Constante
stroom
Op aanvraag
10

Handheld 300
100 / 50,
230 / 60
500
Constante
stroom
Op aanvraag
10

Draagkoffer
100 / 50,
230 / 60
800
Constante stroom

Handheld 100

Handheld 300

Draagkoffer

145 x 65 x 76
320 x 260 x 160

230 x 58 x 172
414 x 234 x 207

430 x 140 x 85
470 x 290 x 550

Op aanvraag
10

6.2 Afmetingen
Item
Lampeenheid (L x B x H)
Koffer (L x B x H)

Eenhei
d
mm
mm

6.3 Normen
Item
Machineveiligheid
Elektrische veiligheid
Stralingsveiligheid

Certificering
CE-gecertificeerd
CE-gecertificeerd
TÜV-gecertificeerd
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