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DEZE HANDLEIDING DIENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GOED BEWAARD TE BLIJVEN! 
Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw 
leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag 
verkrijgbaar zijn. SeBo Interior & Equipage B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of letsel als gevolg 
van het niet nauwgezet volgen van deze handleiding en het niet in acht nemen van gebruikelijke voorzichtigheid 
bij transport, montage, gebruik en onderhoud van het paardendeken droogrek. Als gevolg van voortdurend 
streven naar verbetering kan het voorkomen dat het product in detail afwijkt van hetgeen in deze handleiding is 
beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren van het in deze 
handleiding vermelde product. Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar SeBo Interior & Equipage 
B.V. kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen 
daarvan. Voorts zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden 
verveelvoudigd.   
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1. Inleiding 

 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw elektrische paardendeken droogrek!  
Deze gebruikershandleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over de montage en 
het gebruik van uw paardendeken droogrek. Wij verzoeken u deze handleiding grondig door te 
nemen, zodat u geheel van de inhoud van deze handleiding op de hoogte bent. 
 Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard  
te worden. In geval van beschadiging of verlies moet de gebruiker  een nieuw  
exemplaar van de handleiding bij de leverancier opvragen of downloaden op  
de website www.sebointeriorequipage.com  
 

2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen  

 Belangrijk: 
 Bij het gebruik van elektrische apparatuur dienen alle veiligheidsregels in acht te worden  
 genomen om het risico van brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel enz. te voorkomen. 
 Lees daarom de veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor plaatsing, werking en gebruik 
 van het droogrek zorgvuldig door, voordat u het droogrek in gebruik neemt. 
 

• Volg bij de montage nauwkeurig de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. 
Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. Indien een of ander niet duidelijk is 
omtrent de montage neem dan contact op met uw leverancier. 
Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding. 

 
 Montage: 

• Houdt u bij de installatie aan de geldende normen en wettelijke voorschriften. 
 

• Wij adviseren de montage van het droogrek standaard door 2 personen   
(gekwalificeerde technici / erkende installateurs) te laten uitvoeren. 

 

• Controleer de levering na ontvangst direct. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering 
verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier. 

 

• De materialen dienen in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet blootgesteld aan 
direct zonlicht. 

 

• Open de verpakking voorzichtig. Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt. 
Verwijder de eventueel voorhanden beschermfolie en transportverpakking van de dekendroger. 

 

• Om schade aan uw droogrek te voorkomen, plaats de onderdelen op een zachte, schone en vlakke 

ondergrond.  

• Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het ver- of bewerken van materialen anders dan op de 
voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van het droogrek en wordt 
dus ten strengste afgeraden! 

 

• Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden. 
 

• Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, 
schoenen met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 
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2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..) 
 

 Locatie: 
• Het elektrische paardendeken droogrek is alleen bestemd voor toepassing binnen in een goed 

geventileerde ruimte.  

• Stel het droogrek niet bloot aan regen, sneeuw, nevel, buitensporige vervuiling en condenserende 

omstandigheden. 

• De locatie van het apparaat moet: 
• Droog zijn. 
• Vrij van stof en vervuilde luchtdeeltjes zijn. 
• Goed geventileerde lucht zijn. 
• Vrij van trillingen zijn. 
• Tussen de -25 °C en 50 °C en minder dan 80% luchtvochtigheid zijn. 
• Goed verlicht zijn. 
• Vrij van ontvlambare materialen zijn. 
• Vrij van explosieve gassen en vloeistoffen zijn. 
 

• Plaats het apparaat vrijstaand. Zorg ervoor dat het apparaat in zowel de staande als de gekantelde 
opstelling rondom minimaal 50 cm vrije ruimte heeft. 

• Plaats het apparaat altijd op een goed bereikbare plaats zodat bij het apparaat “snel en gemakkelijk” 
uitgeschakeld kan worden. 
 

• Monteer het droogrek op een vlakke stabiele niet-brandbare / hittebestendige ondergrond 
met voldoende draagvermogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is en dat het 
droogrek waterpas staat. Veranker de voet van het droogrek zodat deze niet kan omvallen. 

• Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig. 

• Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond (staal, beton 
of hout). De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en worden niet 
standaard meegeleverd. 

• Gebruik het viervoudig dekenrek uitsluitend op een eigen lichtgroep en aardlekschakelaar. Niet meer 

dat 5 enkele units op een groep ( afhankelijk van plaatselijke voorschriften). 

• Gebruik de dekendroger alleen in stopcontacten voorzien van een randaarde en aardlek. 

• Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op het verwarmingselement, overeenkomt met de 

spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten. De stroomvoorziening moet voldoen 

aan de geldende wettelijke normen en nationale regelgeving. 

• Gebruik géén verlengsnoeren. 

• Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. 

• Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over (scherpe) randen hangt, geen scherpe bochten hoeft te 
maken, niet kan worden meegesleept en geen hete oppervlakken raakt. 
Houd de kabel buiten de looproute. 

• Zorg ervoor dat het droogrek en snoeren op een veilige locatie geplaatst worden zodat 
 er geen personen over kunnen uitglijden, struikelen of vallen. Tape de snoeren zo 
 nodig vast aan de vloer. 

• Plaats de dekendroger vrijstaand en buiten bereik van licht ontvlambare materialen of vloeistoffen. 

• Gebruik de dekendroger niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of 
spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op! 

• Gebruik in geval van brand een brandblusser die geschikt is voor het blussen van een elektrische 
installatie. 
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2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..) 
 
 

 Gebruiker: 
• De dekendroger dient enkel gebruikt te worden door personen die volledig op de hoogte zijn van 

hetgeen in deze gebruikershandleiding staat.  

• De dekendroger is alleen te gebruiken door mensen die het voorgeschreven gebruik kunnen 

uitvoeren. 

• LET OP: De dekendroger NOOIT gebruiken in aanwezigheid van kinderen en dieren. 

• Houd de dekendroger buitenbereik van kinderen en laat ze nooit alleen met het droogrek. Houd er bij 

het kiezen van de plaats voor het droogrek rekening mee dat die onbereikbaar is voor kinderen. Houd 

in de gaten dat ze niet met het droogrek spelen. 

 

Gebruik: 

• Zoals bij elk apparaat wat warmte produceert, zijn aan het elektrische droogrek risico’s verbonden. 

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan ernstige brandwonden en brand veroorzaken. 

Indien een of ander niet duidelijk is omtrent gebruik neem dan contact op met uw leverancier. 

• LET OP: Voor het eerste gebruik dient het droogrek eerst goed ontlucht te worden. 
 Het droogrek heeft een automatische ontluchter. Voor eerste ingebruikname moet het droogrek 

 éénmalig een volledige cyclus afwerken om overtollige lucht en vloeistof te lozen.  

 LET OP: Het dekenrek zal bij eerste gebruik HETE VLOEISTOF uit kunnen stoten.  PAS OP VOOR 

 BRANDWONDEN! 

• Het is een elektrische paardendeken droogrek.  Gebruik de dekendroger alleen waar het voor bedoeld 
is. Er kunnen anders levensgevaarlijke situaties ontstaan. 

• Het paardendeken droogrek mag alleen gebruikt worden om paardendekens, sjabrakken, dekjes, en 
peesbeschermers te laten drogen.  

• Plaats NOOIT brandbare materialen over het droogrek als deze in gebruik is, het droogrek is heet en 
kan schoeiplekken en brand veroorzaken. LET OP: alleen “niet brandbare materialen” gebruiken welke 
bestand zijn tegen temperaturen van 90ºC. 
 

• Het droogrek wordt tijdens gebruik enorm heet ( tot wel 90ºC), vergelijkbaar met een 

verwarmingsradiator.  LET OP: Gebruik alleen de daarvoor bestemde handgrepen. Raak het droogrek 

zelf niet aan wanneer deze heet is of in gebruik is. Bij aanraking kan dit leiden tot verbrandingen aan 

lichaam, kleding of andere gevoelige materialen. Ook na gebruik blijft het droogrek nog een tijd lang 

erg heet. Laat het droogrek tenminste 30 minuten afkoelen i.v.m. letsel / verbrandingsgevaar. 

• Hanteer het dekendroogrek altijd bij de handgrepen.  
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2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..) 

 

• WAARSCHUWING! Gebruik het droogrek niet met een externe voltageregelaar als een dimmer e.d.; 

ook dat levert gevaar op! 

• Plaats NOOIT een heet paardendeken direct van het droogrek op uw paard. Dit kan brandwonden 
veroorzaken. Laat het paardendeken eerst afkoelen alvorens deze te gebruiken.  

• Het droogrek is slechts druipwaterdicht. LET OP: Plaats nooit een drijfnat paardendeken op het 

droogrek. Het schakelblok mag niet nat worden tijdens het gebruik. 

• LET OP: De onderdelen van het droogrek hebben scherpe metalen randen. 

• LET OP: Zorg ervoor dat vingers en ledematen niet bekneld raken tussen de rekken en / of 
scharnierende delen. 

• LET OP: Zorg ervoor dat het droogrek in verticale stand altijd met de borgpen ter plaatse van het 
scharnier geborgd is en dat de stelbout aangedraaid is zodat het droogrek niet vrij kan kantelen. 

• Indien u het droogrek wilt kantelen haal dan de borgpen eruit.  

• LET OP: Zorg ervoor dat bij het kantelen van het rek niet het naast gelegen rek mee kantelt wanneer 
dekens elkaar raken. Dit kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 

• Hanteer het droogrek altijd met 2 handen bij de aangegeven handgrepen. Houd deze bij de 
kantelbeweging stevig vast en zet het droogrek voorzichtig op de grond. 
LET OP: Zorg ervoor er geen voeten en ledematen bekneld raken onder het rek. 
 

• Gebruik in het droogrek uitsluitend de daar voorbestemde vloeistof. 

• Gebruik van andere vloeibare stoffen kan ernstig letsel tot gevolg hebben en het apparaat 
 onherstelbaar beschadigen. 

• Het verwarmingselement is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging.  Zodra de radiatorvloeistof 

de temperatuur van 90°C bereikt schakelt de beveiliging het verwarmingselement uit om verdere 

temperatuurstijging voorkomen. Let op: de oververhittingsbeveiliging is er om u te beschermen tegen 

mogelijke gevaren. 

• De oververhittingsbeveiliging kan in werking treden als er lucht in de buisradiator aanwezig is of als de 

radiator leeg is (bij lekkage). Neem direct contact op met uw leverancier. Voer zelf geen reparaties uit, 

dat kan gevaarlijk zijn! 

• Bij een lek het droogrek niet meer gebruiken. Wanneer het droogrek in werking is, dient de 

stroomtoevoer te worden afgesloten. Voordat het weer wordt gebruikt, moet het droogrek worden 

gecontroleerd en defecte delen worden vervangen.  

• Schakel het droogrek altijd uit als u deze niet meer gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact. 

• Als u tijdens het gebruik van het droogrek onvolkomenheden of een storing constateert, stel het 

apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting. Er bestaat dan gevaar 

voor brand, letsel of schade! 

• Als het droogrek, de elektrokabel of de stekker beschadiging of storing vertonen, wend u dan tot uw 

leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen 

reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! 

• Maak het dekendroogrek NOOIT open. Dit kan elektrische schokken geven en hiermee 

vervalt iedere vorm van garantie. 
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2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg..) 
 
 
Schoonmaken & onderhoud 

• Wij adviseren om het droogrek regelmatig te reinigen. Laat het droogrek na gebruik altijd voldoende 
afkoelen alvorens deze te reinigen. 

• Het is niet toegestaan het droogrek tijdens gebruik te reinigen, dit in verband met de hoge 
temperatuur die het droogrek kan bereiken. 

• Koel het droogrek nooit door middel van een waterstraal. Snel geforceerd afkoelen kan het droogrek 
onherstelbaar beschadigen. 

• Haal voor uw eigen veiligheid de spanning van het apparaat voordat u het apparaat reinigt. 

• Het droogrek is slechts druipwaterdicht, hierdoor dient u zeer voorzichtig te zijn met water.  

LET OP: Zorg ervoor dat het schakelblok niet nat wordt tijdens het reinigen. Reinig deze met een 

zachte droge doek. 

• Maak de overige onderdelen van het droogrek schoon met een vochtige zachte doek en/of met een 

erkend neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaak- en/of schuur middelen.   

Sommige schoonmaakmiddelen produceren een ongezonde damp of ontvlammen indien deze op een 

heet oppervlak worden gebruikt. 

 

• LET OP: Draag tijdens het ontluchten altijd handschoenen en gebruik een doekje!   

• Mocht het nodig zijn dat de buisradiator bijgevuld moet worden met verwarmingsvloeistof dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier. 
 

• LET OP: Het droogrek (buisradiator) mag alleen bijgevuld worden met de genoemde 
verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid, anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigen. 

• Het droogrek moet ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd op aansluitingen en 
beschadigingen. Gebreken  zoals losse verbindingen e.d.  onmiddellijk verhelpen. 

• Als het apparaat beschadigd is moet u het apparaat niet gebruiken. 

• Reparaties en onderhoud aan onderdelen van het droogrek mogen alleen worden uitgevoerd door 
hiervoor gekwalificeerd vak personeel / gekwalificeerde installateurs en/of elektriciens. 

 
 Opslag 

• Indien het droogrek voor langere periodes niet wordt gebruikt adviseren wij om 
 Het droogrek binnen op te bergen, zodat klimatologische factoren minimale kans 
 hebben om het droogrek aan te tasten. 

• Trek de stekker uit de contactdoos wanneer u het droogrek niet gebruikt. Berg het droogrek pas op in 
de verpakking als de het droogrek voldoende afgekoeld is. 

• Laat droogrek voor transport altijd afkoelen. 

 

Verwijderen 

• Verwijder het product in overeenstemming met de locale wet- en regelgeving. 
   

• SeBo Interior & Equipage B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel 
veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze 
handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product 
en de eventueel bijbehorende accessoires. SeBo B.V. is niet verantwoordelijk voor enige vorm van 
schade.  
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3. Productbeschrijving 

3.1 Productbeschrijving 

Het elektrische paardendekendroogrek is een elektrisch verwarmde buisradiator bedoeld voor het 
drogen van (niet brandbare) paardendekens, sjabrakken, dekjes en peesbeschermers. 
Deze droogmethode verlengt de levensduur van de dekens, voorkomt schimmel en onaangename 
geuren. 
Het droogrek betreft een draai- en kantelbaar systeem waardoor paardendekens ergonomisch en 
gemakkelijk geplaatst kunnen worden. 
Het droog rek is voorzien van klemmen waardoor de paardendekens eenvoudig vastgemaakt kunnen  
worden. Doordat de paardendekens met overlengte in de borstklem geklemd kunnen worden, 
kunnen vrijwel alle lengte afmetingen gebruikt worden. 
 
Het droogrek is gemaakt van roest vast staal(RVS) en beschikbaar als enkel- en viervoudige systeem.   
Het enkelvoudige systeem is opgebouwd uit een voet, een enkelvoudige schakelblok en 1 rek. 
Het viervoudige systeem is opgebouwd uit een voet, een viervoudige schakelblok en 4 rekken. 
 
Voet (enkel -of viervoudig)  
De voet is aan de vloer te monteren.  
Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond (staal, 
beton of hout).  De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en worden 
niet standaard meegeleverd. 
 
Schakelblok (enkel -of viervoudig) 
Het schakelblok is met een voetschakelaar gemakkelijk te bedienen. Hiermee kan elk rek afzonderlijk 
in- en uitgeschakeld worden.  Na 3 uur gebruik volgt standaard de automatische uitschakeling. 
Middels een lampje in de schakelaar is duidelijk te zien of het droogrek aan of uit staat. 
Het schakelblok heeft aansluitingen t.b.v. het verwarmingselement en een 230V aansluiting voor EU 
of 115Vaansluiting voor de U.S. 
Het schakelblok is slechts druipwaterdicht, deze mag dus niet in aanraking komen met overvloedig 
water of vocht.  
 
Droogrek  
Het rek is afgevuld met milieuvriendelijke verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid. Het rek is in fabriek 
afgeperst en gecontroleerd op lekkage.  Het rek is voorgemonteerd met verwarmingselement en 
scharnier. Dit rek dient op de voet geplaatst te worden en de stekkers dienen aangesloten te worden. 
Bij eerste gebruik (zonder deken of anderszins) moet de ontluchter opengedraaid worden zodat te 
veel aan lucht en vloeistof een vrije uitloop heeft. Na één uur moet de ontluchter worden gesloten 
omdat bij afkoeling weer lucht aangezogen wordt en het rek bij een volgende ingebruikstelling weer 
ontlucht zou moeten worden. 
Het rek is voorzien van handgrepen aan de voor en bovenzijde rek. Gebruik uitsluitend deze 
handgrepen bij het hanteren en kantelen van het rek. Het droogrek zelf wordt tijdens gebruik enorm 
heet ( tot wel 90ºC). Raak het droogrek nooit aan! 
 
Verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid. 
De vloeistof vulling is biologisch afbreekbaar, tot 20% sneller warm als water, vorstbestendig en niet 
giftig voor het milieu. Door de speciale samenstelling van de vloeistof blijven de metalen onaangetast 
(geen kalk of corrosie) en is de levensduur van het verwarmingselement langer.  
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3.2 Overzicht functies 

Hieronder worden de functies van het (enkelvoudige) droogrek weergegeven.  

Verwarmingselement 

Voetschakelaar 
 

Vloermontage gaten 
 

Borgpen (tegen kantelen) 

Stelbout voor vertikaal stand instellen ( 6º achterover stellen) 

Klem voor rug deel 
 

Handgreep 
(voor kantelen) 

Klem voor  
borststuk deken 

Scharnier 

Voet 

Voeding 

Scharnier montage bout, zodanig vastdraaien dat rek blijft 

staan bij 15 º  voorover kantelen 

Draaibegrenzer 

Automatische ontluchting 
(bij 1ste ingebruikname) 

Handgreep 
(voor kantelen) 

Droogrek 
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3.3 Afmetingen 

Hieronder worden de afmetingen van het (enkelvoudige en viervoudige) droogrek in weergegeven. 
De maatvoering is in cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt het droogrek naar wens instellen door deze eenvoudig om de verticale as draaien.  

1 REK 4 REKKEN 

97 

226 

167 

30 87,5 

97 

167 

206,7 
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4. Onderdelenoverzicht 

4.1 Exploded-view & stuklijst enkelvoudig droogrek 

Let op: Controleer altijd de afleverbon  van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NR. Beschrijving Aantal 

01 Schakelblok samenstelling 1 

01A Schakelblok 1 

01B PCB printplaat 1 1 

01D Voetschakelaar 1 

01E Schroeven M3 4 

01F Sluitring M6 4 

01G Inbusschroeven M6x20 4 

02 Voet 1 

03 Conische opnamepen 1 

04 Eindkap 2 

05 Draaibegrenzer 1 

06 Scharnier 1 

07 Borgpen 1 

08  Stelbout 1 

09 Scharnier montage bout 1 

10 Droogrek (buisradiator) 1 

11 Klem voor rugdeel 1 

12 Klem voor borststuk deken 1 

13 Handgreep 1 

14 Handgreep 1 

15 Einddop 2 

16 Automatische ontluchter 1 

17 Verwarmingselement 1 

18 IEC Stekker 1 

19 Stekker geaard Schuko EU of 
U.S. 

1 

15 

13 

11 

10 

14 

16 

15 

17 

18 

07 

06 

08 

03 

01G 

02 

01 

01B 

01E 

01A 

01F 

04 

12 

19 

01D 

05 

09 
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4.2 Exploded-view & stuklijst viervoudig droogrek 

Let op: Controleer altijd de afleverbon van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. 
  

NR. Beschrijving Aantal 

01 Schakelblok samenstelling 1 

01A Schakelblok 1 

01B PCB printplaat 1 1 

01C PCB printplaat 2 1 

01D Voetschakelaar 4 

01E Schroeven M3 10 

01F Sluitring M6 4 

01G Inbusschroeven M6x20 4 

02 Voet 1 

03 Conische opnamepen 4 

04 Eindkap 2 

05 Draaibegrenzer 4 

06 Scharnier 4 

07 Borgpen 4 

08  Stelbout 4 

09 Scharnier montage bout 4 

10 Droogrek (buisradiator) 4 

11 Klem voor rugdeel 4 

12 Klem voor borststuk deken 4 

13 Handgreep 4 

14 Handgreep 4 

15 Einddop 8 

16 Automatische ontluchter 4 

17 Verwarmingselement 4 

18 IEC Stekker 4 

19 Stekker geaard Schuko EU of 
U.S. 

1 

11 

10 

15 

07 
06 
08 

01G 

02 

01F 

12 

01 

19 

18 

17 

15 

14 

16 
13 

01E 

01A 

01C 

01D 
01B 

04 

05 

09 

03 
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5. Technische specificaties 
 

 

 Droogrek enkelvoudig Droogrek viervoudig 

Voltage EU  
Voltage U.S.  

AC 230 V 50/60 Hz   
115V  

AC 230 V 50/60 Hz    
115V  

Vermogen 600 W 2400 W 

Gewicht  20 kg 20 kg 

Afmetingen staand (LxBxH) 97x30x226 cm 97x87,5x226 cm 

Afmetingen gekanteld (LxBxH) 206x30x97 cm 206x87,5x97 cm 

Materiaal  RVS RVS 

Beschermklasse schakelblok IP21 IP21 

Veiligheidsklasse Klasse 1 Klasse 1 

Aarding Standaard aardrelais, incl. 
aardpunt 

Standaard aardrelais, incl. 
aardpunt 

Oververhittingsbeveiliging ja Ja 

Bedrijfstemperatuur: –10 °C tot +90 °C –10 °C tot +90 °C 

Omgevingstemperatuur –10 °C tot +50 °C –10 °C tot +50 °C 

Transport/opslagtemperatuur –15 °C tot +50 °C –15 °C tot +50 °C 

Luchtvochtigheid Max. 80% Max. 80% 

Maximale Persdruk 0,5 bar 0,5 bar 

Verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid Bio-CV-Fluid 

Inhoud vloeistof per rek 2,5 Liter 2,5 Liter 

CE Overeenkomstig met de richtlijnen en standaarden van de EG 

 
Elektrische verwarmingselement  
Voor de technische specificaties van het elektrische verwarmingselement zie handleiding “Electric 
heating element for combined heating of tube radiators” van Trakeko, www.tradeko-eu. 
 
Verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid 
Voor de product specificaties van de verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid zie website 
www.vanweesoil.nl.  
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6. Montagevoorbereiding 
 
6.1 Inmeten & positie bepalen 

1. Plaats het droogrek vrijstaand. Zorg ervoor dat het droogrek in zowel de staande als de gekantelde 
opstelling rondom minimaal 50 cm vrije ruimte heeft. 
Plaats het droogrek altijd op een goed bereikbare plaats zodat bij het rek “snel en gemakkelijk” 
uitgeschakeld kan worden. 
Plaatst het droogrek op een vlakke stabiele niet-brandbare / hittebestendige ondergrond 
met voldoende draagvermogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is. 
LET OP: de vloer dient volledig waterpas te zijn i.v.m. kantelgevaar van het droogrek. 
 
2. Teken op de vloer de positie af waar de voet moet komen. 
3. Teken de gaten van de vloerverankering af op de vloer. 
 
 
  

ENKELVOUDIG DROOGREK 

VIERVOUDIG DROOGREK 

50 

50 

50 

130 

257,5 

50 

50 

50 

257,5 

187,5 
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7. Montage 

7.1 Montage van de voet aan de vloer 
 
Let op: Het soort bevestigingsmiddel voor vloer montage is afhankelijk van het type ondergrond 
(staal, beton of hout). De bevestigingsmiddelen dienen door de installateur bepaald te worden en 
worden niet standaard meegeleverd. 
 
1. Boor de 4 gaten in de vloer.  
2. Monteer de voet met 4 optionele houtdraadbouten en pluggen aan de vloer. 
  

ENKELVOUDIG DROOGREK 

VIERVOUDIG DROOGREK 
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7.2 Plaatsen van droogrek 

1. Plaats het droogrek voorzichtig met het scharnier over de conische opnamepen van de voet. 
LET OP: Het snoer van het verwarmingselement dient aan de voorzijde te zitten (kantelzijde). 
Plaats de stekker (18) van het verwarmingselement in het contact welke zich aan de onderkant van 
het schakelblok bevindt (in lijn met het droogrek).   
 
2. LET OP: Zorg ervoor dat het droogrek in verticale stand met de borgpen (07) goed geborgd is en 
stel de positie in met de stelbout (08) en draai de scharnier montagebout (09) aan zodat het 
droogrek niet vrij kan kantelen.  
 
  

ENKELVOUDIG DROOGREK 

VIERVOUDIG DROOGREK 4X ! 

10 

10 

06 

05 

06 

03 

18 

18 

07 

08 

07 

08 

2. 

1. 

2. 

1. 

03 

09 

09 

05 
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7.3 Aansluiten van stekkers 
 
LET OP: Controleer voor gebruik of het voltage, aangegeven op het verwarmingselement, 
overeenkomt met de spanning van het elektrische punt waarop u het wilt aansluiten.  
Gebruik het droogrek alleen in stopcontacten voorzien van een randaarde en beveiligd met een 
aardlekschakelaar. 
Zorg ervoor dat de snoeren niet over (scherpe) randen hangen, geen scherpe bochten maken, niet 
kunnen worden meegesleept en geen hete oppervlakken raken. Houd snoeren buiten de looproute. 
 
 
 
En sluit als laatste de voedingsstekker (19) via de achterzijde aan op het stopcontact.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats de overige stekkers van het verwarmingselementen in de contacten welke zich aan de 
onderkant van het schakelblok bevinden (in lijn met het betreffende droogrek).  
En sluit als laatste de voedingsstekker (19) via de achterzijde aan op het stopcontact. 
 

  

ENKELVOUDIG DROOGREK 

VIERVOUDIG DROOGREK 

19 

18 

18 

18 
18 

18 

19 
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8. Ingebruikname en bediening 

 
8.1 In- en uitschakelen van het droogrek 
 
Het schakelblok is met een voetschakelaar gemakkelijk te bedienen. Hiermee kan elk rek afzonderlijk 
in- en uitgeschakeld worden.   

 
Inschakelen 
1. Plaats de voedingsstekker via de achterzijde in het stopcontact. 
2. Zet het droogrek AAN door het uw voet eenmaal op de voetschakelaar(1D) te drukken. De 
schakelaar is geactiveerd en het lampje brandt.  
 

Uitschakelen 
3. Zet het droogrek UIT door het uw voet op de voetschakelaar (1D) te drukken. Het lampje  van de 
schakelaar is uit.  Na 3 uur gebruik volgt standaard de automatische uitschakeling. 
  

1D 

2. 

1. 
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8.2 Ontluchten voor eerste gebruik 

LET OP: Voor het eerste gebruik dient het droogrek eerst goed ontlucht te worden. 
 
LET OP: Bij het eerste gebruik mag op het droogrek geen deken e.d. geplaatst zijn. 
LET OP: Draag tijdens het ontluchten altijd handschoenen en gebruik een doekje! Zorg ervoor dat de 
verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid niet op uw kleding en lichaamsdelen komt. 
 
 
1. Plaats het rek in verticale positie. Doe de voedingsstekker in het stopcontact en zet het droogrek 
aan door op de voetschakelaar te drukken. Laat het droogrek op bedrijfstemperatuur komen,  laat 
het rek een volle cyclus (3 uur) in werking daardoor zet de vloeistof uit en verzamelt de lucht zich bij 
de ontluchter(17) en werpt overtollige vloeistof en lucht uit. 
 
LET OP: BIJ EERSTE CYCLUS KAN ER HETE VLOEISTOF LEKKEN UIT AUTOMATISCHE ONTLUCHTER. 
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8.3 Droogrek kantelen 
 
Na het ontluchten kan het droogrek in gebruik worden genomen. 
LET OP: Het droogrek wordt tijdens gebruik enorm heet ( tot wel 90ºC). Gebruik alleen de daarvoor 
bestemde handgrepen. Raak het droogrek zelf niet aan wanneer deze heet is of in gebruik is.  
Bij aanraking kan dit leiden tot verbrandingen aan lichaam, kleding of andere gevoelige materialen.  
Draag altijd beschermende onbrandbare kleding en handschoenen. 
 
LET OP: Hanteer en kantel het droogrek alleen als deze uitgeschakeld is en voldoende is afgekoeld.   
LET OP: Zorg ervoor dat vingers en ledematen niet bekneld raken tussen de rekken en / of 
scharnierende delen. 
 
1. Haal de borgpen uit het scharnierdeel zodat het droogrek vrij kan kantelen. 
2. Pak het droogrek met 2 handen aan de verticale handgreep en kantel het droogrek voorzichtig. 
3. Als het droogrek onder een hoek van 45 graden staat, pak met één hand de bovenste handgreep. 
4. Pak de bovenste handgreep vervolgens met beide handen over en kantel het droogrek tot aan de 
grond. 
 

  

07 
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8.4 Paardendeken op droogrek vastklemmen 
 
U kunt uw paardendeken eenvoudig aan het droogrek vastklemmen zodat deze tijdens het kantelen 
en het drogen goed op zijn plaats blijft zitten.  
LET OP: Plaats NOOIT brandbare materialen over het droogrek, het droogrek wordt heet en kan 
schoeiplekken en brand veroorzaken. LET OP: alleen “niet brandbare materialen” gebruiken welke 
bestand zijn tegen temperaturen van 90ºC. 
LET OP: Plaats alleen een deken over het droogrek als het droogrek voldoende is afgekoeld.   
LET OP:  Plaats nooit een drijfnat paardendeken op het droogrek. Het schakelblok mag niet nat 
worden tijdens het gebruik! 
 
1. Plaats het paardendeken over het droogrek en schuif het rugdeel onder de bovenste klem. Bij 
groter dekens kan men deze over de bovenste klem plaatsen. 
2. Zorg ervoor dat het rugdeel goed vast zit. 
3. Vouw één flap van het borstdeel van het deken naar binnen en schuif dit onder de klem aan de 
voorzijde. 
4. Zorg ervoor dat het borstdeel goed vast zit. 
5. Vouw de  2e flap van het borstdeel met overlap naar binnen en schuif dit onder de klem aan de 
voorzijde.  
  

11 

12 

11 

11 

1. 2. 

3. 

4. 5. 
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8.5 Droogrek terugkantelen en inschakelen 
 
Controleer of het paardendeken goed aan het droogrek vastzit. En zorg ervoor dat alle gespen, haak 
sluitingen, flappen e.d. goed zijn weggestopt, zodat deze tijdens het kantelen niet verstrikt kunnen 
raken. 
LET OP: Zorg ervoor dat het paardendeken niet in aanraking komt met scherpe delen, zoals het 
scharnier, zodat er geen beschadigingen kunnen ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP:  
1. Pak de handgreep van het droogrek met 2 handen en kantel deze naar de verticale stand. 
2. Plaats de borgpen (07) en draai de scharniermontagebout  (09) aan zodat het droogrek niet vrij 
kan kantelen. 
3. Plaats de voedingsstekker in het stopcontact. 
4. Zet het droogrek AAN door met uw voet zachtjes de voetschakelaar(1D) te bedienen. De 
schakelaar is geactiveerd en het lampje brandt.  

  

ENKELVOUDIG 

DROOGREK 

VIERVOUDIG DROOGREK 

07 

09 
01D 

1. 
2. 

3. 

4. 
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8.6 Droogrek kantelen met droog paardendeken 
 
1.Wanneer uw paardendeken droog is schakel dan het droogrek UIT door met uw voet de 
voetschakelaar zachtjes aan te tikken. Het lampje van de schakelaar is uit.  
2. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, indien u het droogrek hierna niet meer gebruikt. 
3. Laat het droog rek tenminste 30 minuten afkoelen.  
LET OP: Hanteer en kantel het droogrek alleen als deze voldoende is afgekoeld. Bij aanraking van een 
heet droogrek kan dit leiden tot verbrandingen aan lichaam, kleding of andere gevoelige materialen. 
 
LET OP: Zorg ervoor dat bij het kantelen van het rek niet het naast gelegen rek mee kantelt wanneer 
dekens elkaar raken. Dit kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 
 
5. Haal de borgpen (07) uit het scharnierdeel zodat het droogrek vrij kan kantelen. 
6. Pak het droogrek met 2 handen aan de verticale handgreep en kantel het droogrek voorzichtig. 
7. Als het droogrek onder een hoek van 45 graden staat, pak met één hand de bovenste handgreep. 
8. Pak de bovenste handgreep vervolgens met beide handen over en kantel het droogrek tot aan de 

grond. 

07 

5. 6. 

7. 
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8.7 Droog paardendeken van droogrek afhalen 

Wanneer uw paardendeken droog en afgekoeld is kunt u deze van het droogrek afhalen. 
 
LET OP: Plaats NOOIT een heet paardendeken direct van het droogrek op uw paard. Dit kan 
brandwonden veroorzaken. Laat het paardendeken eerst afkoelen alvorens deze te gebruiken. 
 
1. Haal het borstdeel van het deken omhoog. 
2. Maak het rugdeel van het deken los van de bovenste klem. 
3. Schuif het rugdeel van het deken uit de bovenste klem. 
4. Neem het droge paardendeken van het droogrek. 

 

  

11 
11 

12 

11 

1. 

2. 
3. 

4. 
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8.8 Droogrek terugkantelen en uitschakelen 
 
1. Pak de handgreep van het droogrek met 2 handen en kantel deze terug naar de verticale stand. 
2. Plaats de borgpen en draai de scharniermontagebout (09) aan zodat het droogrek niet vrij kan 
kantelen. 
3. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact. 
  

09 

2. 1. 

3. 

07 
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9. Storingen             
 
Als u tijdens het gebruik van het droogrek onvolkomenheden, storing of lek constateert, stel het 
droogrek dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting. Er bestaat dan gevaar 
voor brand, letsel of schade! 
 

Het verwarmingselement van het droogrek is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging.  Zodra de 

radiatorvloeistof de temperatuur van 90°C bereikt schakelt de beveiliging het verwarmingselement 

uit om verdere temperatuurstijging voorkomen.  

De oververhittingsbeveiliging kan in werking treden als er lucht in de buisradiator aanwezig is of als 

de radiator leeg is (bij lekkage).  

Stel het droogrek dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de stroomaansluiting.  
Neem direct contact op met uw leverancier.  
Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! 
 

  



 

 handleiding paardendeken droogrek  27 

!

!

10. Onderhoud en schoonmaken      
      
Wij adviseren om het droogrek regelmatig te reinigen. Laat het droogrek na gebruik altijd voldoende 
afkoelen alvorens deze te reinigen.  
  
LET OP: Haal voor uw eigen veiligheid de spanning van het droogrek voordat u het apparaat reinigt. 
LET OP: Het is niet toegestaan het droogrek tijdens gebruik te reinigen, dit in verband met de hoge 
temperatuur die het droogrek kan bereiken. 
 
LET OP: Zorg ervoor dat het schakelblok niet nat wordt tijdens het reinigen. Reinig deze met een 
zachte droge doek. Het droogrek is slechts druipwaterdicht, hierdoor dient u zeer voorzichtig te zijn 
met water. NOOIT hogedrukspuiten gebruiken. 
Maak de overige onderdelen van het droogrek schoon met een vochtige zachte doek en/of met een 
erkend neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaak- en/of schuur middelen.   
Sommige schoonmaakmiddelen produceren een ongezonde damp of ontvlammen indien deze op 
een heet oppervlak worden gebruikt. 
Maak het droogrek na het reinigen goed droog. 
 
LET OP: Draag tijdens het ontluchten altijd handschoenen en gebruik een doekje!   
Het droogrek is gevuld met een exacte hoeveelheid verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid.  
Reparaties, waarbij de behuizing van het dekendroogrek moet worden geopend, mogen uitsluitend 
door de fabrikant worden uitgevoerd. 
Mocht het nodig zijn dat het droogrek bijgevuld moet worden met verwarmingsvloeistof dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier. 
LET OP: Vul het droogrek NOOIT zelf bij, dit kan ernstige verwonding veroorzaken. 
LET OP: Het droogrek (buisradiator) mag alleen bijgevuld worden met de genoemde 
verwarmingsvloeistof Bio-CV-Fluid.  
 
Het droogrek moet tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op aansluitingen en 
beschadigingen. Controleer of de schroefbevestigingen goed vastzitten. Zo niet draai deze goed aan. 
Als het droogrek beschadigd is moet u het rek niet gebruiken. Maak het droogrek NOOIT open. Dit 
kan elektrische schokken geven en hiermee vervalt iedere vorm van garantie. 
Reparaties en onderhoud aan onderdelen van het droogrek mogen alleen worden uitgevoerd door 
hiervoor gekwalificeerd vak personeel  / gekwalificeerde elektriciens. 
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11. Conformiteitsverklaring       
    
EG Verklaring van overeenstemming 

Fabrikant onder licentie:  SeBo BV  
      Bevrijdingsweg 16  
      5171 PS Kaatsheuvel 
      Nederland  
 
Verklaart met enige verantwoording dat het product de elektrische paardendeken droger, een 
apparaat waarmee paardendekens kunnen worden gedroogd 
Artikelnummer:  1600115    1600230  4600115   4600230 
 
In overeenstemming met de volgende normen is: 
 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 
EMC richtlijn 2004/108/EG 
 
Volgens de geharmoniseerde normen onder de richtlijn: 
 
-NEN-EN-ISO 12100 
-NEN-EN-ISO 60204-1 
 
Plaats:   Kaartsheuvel 
Datum:  01-12-2015 
Naam:  SeBo Interior & Equipage B.V. 

 
 
 
Directeur:  Dhr. M.R.L.J. Blom 
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12. Afvalverwijdering         
 
Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving.   

 
 
13. Garantievoorwaarden         
 
Garantie volgens garantie voorwaarden en algemene voorwaarden van SeBo Interior & Equipage B.V. 
Deze zijn te vinden op de website www.sebointeriorequipage.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Contact  
 
 
Uw dealer is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen. 
 
SeBo Interior & Equipage B.V.  
Bevrijdingsweg 16  
5171PS Kaatsheuvel 
Nederland 
 
Tel:  0031 416 530 700  
E-mail:  info@seboeurope.com 
Web:  www.sebointeriorequipage.com 
               www.seboeurope.com 
 

mailto:info@seboeurope.com
http://www.sebointeriorequipage.com/
http://www.seboeurope.com/

