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de Beschreibung
① Kabelhaken ⑦ Drehzahlregulierung* ⑬ Behälter ⑲ Aufnahme-Reling für 

Werkzeugbox*
② Griff ⑧ Einstellung Saugschlauch-Durchmes-

ser und Motordrehzahl*
⑭ Rad ⑳ Fahrbügel*

③ Schalterplatte ⑨ Verriegelung ⑮ Verschluss
④ Drehschalter* ⑩ Ansaugstutzen ⑯ Motorgehäuse
⑤ Füllanzeige* ⑪ Drehschieber innen ⑰ Trägerplatte * je nach Ausstattung
⑥ Steckdose ⑫ Lenkrolle ⑱ Deckel
en Description
① Cable hook ⑦ Speed control* ⑬ Container ⑲ Mounting rail for tool box*
② Handle ⑧ Setting suction hose diameter and 

motor speed*
⑭ Wheel ⑳ Push handle

③ Switch plate ⑨ Lock ⑮ Latch
④ Rotary switch* ⑩ Intake socket ⑯ Motor housing
⑤ Fill level* ⑪ Rotary slide inside ⑰ Support plate * depending on the equipment 

variant
⑥ Plug socket ⑫ Castor ⑱ Cover
fr Beschreibung
① Crochet de câble ⑦ Contrôle de vitesse* ⑬ Bac ⑲ Rail de montage pour la boîte 

à outils*
② Poignée ⑧ Réglage du diamètre du tuyau 

d'aspiration et de la vitesse du moteur*
⑭ Roue ⑳ Poignée de poussée

③ Plaque des commutateurs ⑨ Verrouillage ⑮ Loquet
④ Sélecteur rotatif* ⑩ Prise d'admission ⑯ Logement du moteur
⑤ Niveau de remplissage* ⑪ Glissière rotative à l'intérieur ⑰ Plaque de soutien * en fonction des caractéristiques 

de l’équipement
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⑥ Prise de courant ⑫ Roulette ⑱ Couvercle
es Descripción
① Gancho del cable ⑦ Control de velocidad* ⑬ Recipiente ⑲ Riel de montaje para caja de 

herramientas*
② Asa ⑧ Ajuste del diámetro de la manguera de 

aspiración y de la velocidad del motor*
⑭ Rueda ⑳ Empuñadura

③ Placa de conmutadores ⑨ Cierre ⑮ Pestillo
④ Conmutador giratorio* ⑩ Toma de admisión ⑯ Carcasa del motor
⑤ Nivel de llenado* ⑪ Válvula giratoria interior ⑰ Placa de soporte * depende de la variante del 

equipo
⑥ Enchufe ⑫ Castor ⑱ Cubierta
pt Descrição
① Gancho para cabo ⑦ Controlo de velocidade* ⑬ Recipiente ⑲ Trilho de montagem para caixa de 

ferramentas*
② Pega ⑧ Ajustar o diâmetro da mangueira de 

sucção e a velocidade do motor*
⑭ Roda ⑳ Pega de pressão

③ Placa de comutação ⑨ Bloqueio ⑮ Fecho
④ Interruptor rotativo* ⑩ Tomada de entrada ⑯ Caixa do motor
⑤ Nível de enchimento* ⑪ Inclui controlo deslizante rotativo ⑰ Placa de suporte * dependendo da variante do 

equipamento
⑥ Tomada ⑫ Rodízio ⑱ Tampa
it Descrizione
① Gancio per cavi ⑦ Controllo della velocità* ⑬ Contenitore ⑲ Binario di montaggio per scatola 

utensili*
② Maniglia ⑧ Impostazione del diametro del tubo 

flessibile di aspirazione e della velocità 
del motore*

⑭ Ruota ⑳ Maniglia a pressione

③ Piastra interruttore ⑨ Serratura ⑮ Fermo
④ Interruttore rotante* ⑩ Presa di aspirazione ⑯ Alloggiamento motore
⑤ Livello di riempimento* ⑪ Cursore rotante all’interno ⑰ Piastra di supporto * a seconda della variante dell’ap-

parecchiatura
⑥ Presa elettrica ⑫ Rotella ⑱ Coperchio
nl Beschrijving
① Kabelhaak ⑦ Snelheidsregeling* ⑬ Bak ⑲ Bevestigingsrail voor ge-

reedschapskist*
② Handvat ⑧ Instelling voor zuigslangdiameter en 

motorsnelheid*
⑭ Wiel ⑳ Duwhandgreep

③ Schakelplaat ⑨ Slot ⑮ Vergrendeling
④ Draaischakelaar* ⑩ Stopcontact ⑯ Motorbehuizing
⑤ Vulniveau* ⑪ Draaischuif binnenin ⑰ Steunplaat * afhankelijk van het model van 

het apparaat
⑥ Plugstopcontact ⑫ Wieltje ⑱ Beschermkap
da Beskrivelse
① Kabelkrog ⑦ Hastighedskontrol* ⑬ Beholder ⑲ Monteringsskinne til værktøjskas-

se*
② Håndtag ⑧ Indstilling af diameter på sugeslange 

og motorhastighed*
⑭ Hjul ⑳ Skubbehåndtag

③ Kontaktplade ⑨ Lås ⑮ Lås
④ Drejekontakt* ⑩ Stikdåse ⑯ Motorkabinet
⑤ Opfyldningsniveau* ⑪ Drejeventil inde i ⑰ Støtteplade * afhængigt af udstyrsvarianten
⑥ Stikkontakt ⑫ Møbelrulle ⑱ Dæksel
sv Beskrivning
① Kabelkrok ⑦ Hastighetskontroll* ⑬ Behållare ⑲ Monteringsskena för verktygslåda*
② Hantera ⑧ Ställa in sugslangens diameter och 

motorhastighet*
⑭ Hjul ⑳ Körhandtag

③ Strömställarplatta ⑨ Lås ⑮ Spärr
④ Vridomkopplare* ⑩ Insugsuttag ⑯ Motorhus



5

⑤ Fyllningsnivå* ⑪ Skjutomkopplare inuti ⑰ Stödplatta * beroende på utrustningsvarianten
⑥ Eluttag ⑫ Hjul ⑱ Skydd
no Beskrivelse
① Kabelkrok ⑦ Turtallsregulator* ⑬ Beholder ⑲ Monteringsskinne for verktøykas-

se*
② Håndtak ⑧ Innstilling av sugeslangediameter og 

motorturtall*
⑭ Hjul ⑳ Skyvehåndtak

③ Bryterpanel ⑨ Lås ⑮ Hengsel
④ Rotasjonsbryter* ⑩ Inntakskontakt ⑯ Motorhus
⑤ Fyllingsnivå* ⑪ Rotasjonsbryter innside ⑰ Støtteplate * avhengig av utstyrsvarianten
⑥ Stikkontakt ⑫ Avbøyningsvalse ⑱ Deksel
fi Kuvaus
① Johtokoukku ⑦ Nopeuden hallinta* ⑬ Säiliö ⑲ Työkalupakin kiinnityskisko*
② Kahva ⑧ Imuletkun halkaisijan ja moottorin 

nopeuden asetus*
⑭ Pyörä ⑳ Työntökahva

③ Kytkinlevy ⑨ Lukitsin ⑮ Salpa
④ Kiertokytkin* ⑩ Imuistukka ⑯ Moottorin kotelo
⑤ Täyttötaso* ⑪ Suljin sisäpuolella ⑰ Tukilevy *riippuen varustuksesta
⑥ Pistorasia ⑫ Kääntyvä pyörä ⑱ Suoja
el Περιγραφή
① Άγκιστρο καλωδίου ⑦ Ρυθμιστής ταχύτητας* ⑬ Δοχείο ⑲ Ράγα συναρμολόγησης για την 

εργαλειοθήκη*
② Λαβή ⑧ Ρύθμιση της διαμέτρου του εύκαμπτου 

σωλήνα αναρρόφησης και της 
ταχύτητας του μοτέρ*

⑭ Ρόδα ⑳ Λαβή ώθησης

③ Πλάκα διακοπτών ⑨ Κλειδαριά ⑮ Ασφάλεια
④ Περιστρεφόμενος διακόπτης* ⑩ Υποδοχή εισαγωγής ⑯ Περίβλημα μοτέρ
⑤ Επίπεδο πλήρωσης* ⑪ Περιστρεφόμενο τμήμα ολίσθησης 

προς τα μέσα
⑰ Πλάκα στήριξης * ανάλογα με το μοντέλο της 

συσκευής
⑥ Υποδοχή φις ⑫ Μικρή ρόδα ⑱ Κάλυμμα
tr Açıklama
① Kablo kancası ⑦ Hız kontrolü* ⑬ Kap ⑲ Alet kutusu için montaj rayı*
② Tutamak ⑧ Emiş hortumu çapı ve motor hızı 

ayarı*
⑭ Tekerlek ⑳ İtme tutamağı

③ Şalter plakası ⑨ Kilit ⑮ Mandal
④ Döner şalter* ⑩ Emme yuvası ⑯ Motor gövdesi
⑤ Dolum seviyesi* ⑪ İç döner sürgü ⑰ Destek plakası * modeline bağlı olarak
⑥ Priz ⑫ Ön tekerlek ⑱ Kapak
pl Opis
① Hak przewodu ⑦ Sterowanie prędkością* ⑬ Pojemnik ⑲ Szyna montażowa dla zestawu 

narzędziowego *
② Uchwyt ⑧ Ustawianie średnicy węża ssącego i 

prędkości silnika*
⑭ Koło ⑳ Rękojeść

③ Płytka przełącznika ⑨ Zamek ⑮ Zatrzask
④ Przełącznik obrotowy* ⑩ Gniazdo wlotowe ⑯ Obudowa silnika
⑤ Poziom napełnienia * ⑪ Wewnętrzny suwak obrotowy ⑰ Płyta nośna * w zależności od wariantu 

wyposażenia
⑥ Gniazdo wtykowe ⑫ Rolka ⑱ Pokrywa
hu Leírás
① Kábelhorog ⑦ Fordulatszám-szabályozás* ⑬ Tartály ⑲ Szerszámdoboz szerelősínje*
② Fogantyú ⑧ A szívótömlő átmérőjének és a motor 

fordulatszámának beállítása*
⑭ Kerék ⑳ Tolófogantyú

③ Kapcsolólemez ⑨ Zár ⑮ Retesz
④ Forgásirány-kapcsoló* ⑩ Bemeneti aljzat ⑯ Motorház
⑤ Töltöttségi szint* ⑪ A forgócsúszka ⑰ Támasztólemez * A berendezés változatától 

függően
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⑥ Csatlakozó aljzat ⑫ Görgő ⑱ Fedél
cs Popis
① Kabelový hák ⑦ Kontrola rychlosti* ⑬ Kontejner ⑲ Montážní lišta pro skříň na nářadí *
② Rukojeť ⑧ Nastavení průměru sací hadice a 

otáček motoru*
⑭ Kolo ⑳ Zatlačte rukojeť

③ Přepínací deska ⑨ Zámek ⑮ Petlice
④ Otočný přepínač* ⑩ Sací zásuvka ⑯ Kryt motoru
⑤ Úroveň plnění* ⑪ Otočná uvnitř ⑰ Podpěrná deska * v závislosti na variantě zařízení
⑥ Zásuvka ⑫ Sypátko ⑱ Víko
sk Popis
① Hák na kábel ⑦ Regulátor rýchlosti* ⑬ Nádoba ⑲ Montážna lišta pre box s náradím*
② Rukoväť ⑧ Nastavenie priemeru sacej trubice a 

rýchlosti motora*
⑭ Koleso ⑳ Držadlo

③ Spínacia doštička ⑨ Zámok ⑮ Závora
④ Otočný spínač* ⑩ Sací otvor ⑯ Kryt motora
⑤ Úroveň plnenia* ⑪ Otočný posúvač vnútorný ⑰ Podporná doska * v závislosti od variantu 

zariadenia
⑥ Zásuvka ⑫ Koliesko ⑱ Veko
ro Descriere
① Cârlig cablu ⑦ Control viteză* ⑬ Recipient ⑲ Șină de montaj pentru cutia 

de scule*
② Mâner ⑧ Reglarea diametrului furtunului de 

aspirație și a turației motorului*
⑭ Roată ⑳ Mâner împingere

③ Placă de comutare ⑨ Încuietoare ⑮ Zăvor
④ Comutator rotativ* ⑩ Priza de admisie ⑯ Carcasa motorului
⑤ Nivel de umplere* ⑪ Dispozitiv rotativ în interior ⑰ Plăcuță suport * în funcție de varianta echipa-

mentului
⑥ Priză ⑫ Rotiță ⑱ Capac
sl Opis
① Kljukasti kavelj ⑦ Nadzor hitrosti* ⑬ Zabojnik ⑲ Montažna tirnica za škatlo za 

orodje*
② Ročaj ⑧ Nastavitev premera sesalne cevi in 

hitrosti motorja*
⑭ Kolo ⑳ Pritisni ročaj

③ Preklopna plošča ⑨ Ključavnica ⑮ Zapah
④ Vrtljivo stikalo* ⑩ Vhodna vtičnica ⑯ Ohišje motorja
⑤ Stopnja napolnjenosti* ⑪ Rotacijski drsnik notri ⑰ Podporna plošča * odvisno od možnosti opreme
⑥ Vtičnica ⑫ Kolešček ⑱ Pokrov
hr Opis
① Kuka za kabel ⑦ Regulacija brzine* ⑬ Posuda ⑲ Tračnica za postavljanje kutije 

s alatom*
② Ručka ⑧ Postavljanje promjera usisnog crijeva i 

brzine motora*
⑭ Kotač ⑳ Ručka za guranje

③ Upravljačka ploča ⑨ Brava ⑮ Zasun
④ Okretna sklopka* ⑩ Usisni priključak ⑯ Kućište motora
⑤ Indikator punjenja* ⑪ Unutarnji okretni kliznik ⑰ Nosiva ploča * ovisno o varijanti opreme
⑥ Utičnica ⑫ Kotačić ⑱ Poklopac
sr Opis
① Kuka za kabl ⑦ Kontrola brzine* ⑬ Kontejner ⑲ Montažna šina za kutiju za alat*
② Ručka ⑧ Postavljanje prečnika usisnog creva i 

brzine motora *
⑭ Točak ⑳ Drška za guranje

③ Ploča sa prekidačima ⑨ Brava ⑮ Reza (kvaka)
④ Rotacioni prekidač* ⑩ Ulaz za usisavanje ⑯ Kućište motora
⑤ Nivo napunjenosti* ⑪ Unutarnji rotacioni klizač ⑰ Ploča za podršku * u zavisnosti od varijante opreme
⑥ Utičnica ⑫ Pokretni točak na nogari ⑱ Poklopac
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bg Описание
① Кука за кабел ⑦ Управление на скоростта* ⑬ Контейнер ⑲ Монтажна шина за кутията за 

инструменти*
② Дръжка ⑧ Настройване на диаметъра на 

смукателния маркуч и скоростта на 
двигателя*

⑭ Колело ⑳ Дръжка за местене

③ Платка за превключване ⑨ Ключалка ⑮ Резе
④ Въртящ се превключвател* ⑩ Входно гнездо ⑯ Корпус на двигателя
⑤ Ниво на пълнене* ⑪ Въртящият се плъзгач вътре ⑰ Носеща плоча * в зависимост от варианта на 

оборудването
⑥ Щепсел на щекера ⑫ Бобър ⑱ Капак
et Kirjeldus
① Kaablikonks ⑦ Kiiruse regulaator* ⑬ Mahuti ⑲ Tööriistakasti paigaldusraam*
② Käepide ⑧ Imemisvooliku läbimõõdu ja mootorikii-

ruse seadistus*
⑭ Ratas ⑳ Lükkamise käepide

③ Lülitite plaat ⑨ Lukk ⑮ Sulgur
④ Pöördlüliti* ⑩ Sisselaskeava ⑯ Mootori korpus
⑤ Täituvuse tase* ⑪ Sisemine pöördklapp ⑰ Tugiplaat * sõltuvalt seadme variandist
⑥ Pistikupesa ⑫ Rullik ⑱ Kate
lt Aprašas
① Kablys kabeliui ⑦ Greičio valdiklis* ⑬ Talpykla ⑲ Įrankių dėžės prijungimo bėgiai*
② Rankena ⑧ Siurbimo žarnos skersmens ir variklio 

sūkių nustatymas*
⑭ Ratas ⑳ Stūmimo rankena

③ Jungiklio plokštė ⑨ Užraktas ⑮ Sklendė
④ Rotacinis jungiklis* ⑩ Įleidimo lizdas ⑯ Variklio korpusas
⑤ Užpildymo lygis* ⑪ Rotacinis vožtuvas viduje ⑰ Atraminė plokštė * priklausomai nuo įrangos 

varianto
⑥ Kištukinis lizdas ⑫ Ratukas ⑱ Dangtis
lv Apraksts
① Kabeļa āķis ⑦ Apgriezienu vadība* ⑬ Tvertne ⑲ Instrumentu kastes montāžas 

sliede*
② Rokturis ⑧ Sūkšanas šļūtenes diametra un moto-

ra apgriezienu iestatīšanas skala*
⑭ Ritenis ⑳ Stumšanas rokturis

③ Slēdža plāksne ⑨ Bloķētājs ⑮ Fiksators
④ Grozāms pārslēgs* ⑩ Ieplūdes ligzda ⑯ Motora korpuss
⑤ Piepildīšanas līmenis* ⑪ Grozāms aizbīdnis ⑰ Atbalsta plāksne * atkarībā no aprīkojuma varianta
⑥ Kontaktdakšas ligzda ⑫ Ritenītis ⑱ Vāks
ru Описание
① Крюк для кабеля ⑦ Регулятор мощности* ⑬ Контейнер ⑲ Монтажная рейка для ящика с 

инструментами*
② Ручка ⑧ Установка диаметра всасывающего 

шланга и частоты вращения 
двигателя*

⑭ Колесо ⑳ Ручка для толкания

③ Панель переключателей ⑨ Замок ⑮ Защелка
④ Поворотный переключатель* ⑩ Воздухозаборное гнездо ⑯ Корпус двигателя
⑤ Уровень заполнения* ⑪ Внутренняя поворотная заслонка ⑰ Поддерживающая планка * в зависимости от 

разновидности оборудования
⑥ Розетка ⑫ Колесико ⑱ Крышка
zh 说明
① 线缆钩 ⑦ 速度控制* ⑬ 容器 ⑲ 工具箱安装导轨*
② 手柄 ⑧ 设置吸入软管直径和电机转速* ⑭ 轮 ⑳ 推手柄
③ 开关板 ⑨ 锁 ⑮ 闭锁装置
④ 旋转开关* ⑩ 进气插口 ⑯ 电机外壳
⑤ 液位* ⑪ 内部旋转阀 ⑰ 支撑板 *	取决于设备变量
⑥ 插头插座 ⑫ 小脚轮 ⑱ 盖
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de Zubehör en Accessories fr Accessoires es Accesorios
Ⓐ Fahrbügel Ⓐ Push handle Ⓐ Poignée de poussée Ⓐ Empuñadura
Ⓑ Saugschlauch Ⓑ Suction hose Ⓑ Tuyau d'aspiration Ⓑ Manguera de aspiración
Ⓒ Faltenfilterkassetten Ⓒ Folded filter cartridges Ⓒ Cassettes filtrantes pliées Ⓒ Cartuchos de filtro plegados
Ⓓ Motorschutzfilter Ⓓ Motor protection Ⓓ Protection du moteur Ⓓ Protección del motor
Ⓔ Gummidüse Ⓔ Rubber nozzle Ⓔ Buse en caoutchouc Ⓔ Boquilla de goma
Ⓕ Zubehördepot Ⓕ Accessory Ⓕ Accessoire Ⓕ Accesorio
Ⓖ Vlies-Filterbeutel Ⓖ Fleece filter bag Ⓖ Sac filtrant en feutre Ⓖ Bolsa de filtro de lana
Ⓗ PE-Entleer- und Entsorgungsbeutel Ⓗ PE emptying and disposal bag Ⓗ Sac d'élimination et de vidage de PE Ⓗ Bolsa de vaciado y eliminación de PE
Ⓘ Reduzierstück Ⓘ Reducer Ⓘ Adaptateur Ⓘ Reductor
pt Acessórios it Accessori nl Accessoires da Tilbehør
Ⓐ Pega de pressão Ⓐ Maniglia a pressione Ⓐ Duwhandgreep Ⓐ Skubbehåndtag
Ⓑ Mangueira de sucção Ⓑ Tubo flessibile di aspirazione Ⓑ Zuigslang Ⓑ Sugeslange
Ⓒ Cartuchos de filtro dobrados Ⓒ Cartucce del filtro a pieghe Ⓒ Gevouwen filterpatronen Ⓒ Foldede filterpatroner
Ⓓ Proteção do motor Ⓓ Protezione del motore Ⓓ Motorbescherming Ⓓ Motorbeskyttelse
Ⓔ Bocal de borracha Ⓔ Ugello in gomma Ⓔ Rubberen mondstuk Ⓔ Gummidyse
Ⓕ Acessório Ⓕ Accessorio Ⓕ Accessoire Ⓕ Tilbehør
Ⓖ Bolsa de filtro de lã Ⓖ Sacchetto del filtro in pile Ⓖ Fleece-filterzak Ⓖ Filterpose i fleece
Ⓗ Bolsa de esvaziamento e descarte 

de PE
Ⓗ Sacchetto di svuotamento e smalti-

mento in polietilene (PE)
Ⓗ PE-afvalzak Ⓗ Pose til miljøvenlig tømning og 

bortskaffelse
Ⓘ Redutor Ⓘ Riduttore Ⓘ Reduceer Ⓘ Reduktionsanordning
sv Tillbehör no Tilbehør fi Lisätarvikkeet el Αξεσουάρ
Ⓐ Körhandtag Ⓐ Skyvehåndtak Ⓐ Työntökahva Ⓐ Λαβή ώθησης
Ⓑ Sugslang Ⓑ Sugeslange Ⓑ Imuletku Ⓑ Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
Ⓒ Vikta filterpatroner Ⓒ Foldefilterpatroner Ⓒ Suodatinpatruunat Ⓒ Αναδιπλούμενα φυσίγγια φίλτρου
Ⓓ Motorskydd Ⓓ Motorbeskyttelse Ⓓ Moottorin suoja Ⓓ Προστασία μοτέρ
Ⓔ Gummimunstycke Ⓔ Gummidyse Ⓔ Kumisuutin Ⓔ Ελαστικό ακροφύσιο
Ⓕ Tillbehör Ⓕ Tilbehør Ⓕ Lisävaruste Ⓕ Αξεσουάρ
Ⓖ Fleecefilterpåse Ⓖ Fiberduk-filterpose Ⓖ Kuitukangaspölypussi Ⓖ Σακούλα φίλτρου φλις
Ⓗ PE-tömnings- och avfallspåse Ⓗ PE tømme- og bortskaffingspose Ⓗ PE-tyhjennys- ja hävityspussi Ⓗ Σακούλα αδειάσματος και 

απόρριψης PE
Ⓘ Reducer Ⓘ Reduseringstilkobling Ⓘ Sovitin Ⓘ Εξάρτημα συστολής
tr Aksesuarlar pl Akcesoria hu Kiegészítők cs Příslušenství
Ⓐ İtme tutamağı Ⓐ Rękojeść Ⓐ Tolófogantyú Ⓐ Zatlačte rukojeť
Ⓑ Emiş hortumu Ⓑ Wąż ssący Ⓑ Szívótömlő Ⓑ Sací hadice
Ⓒ Katlanmış filtre kartuşları Ⓒ Składane wkłady filtracyjne Ⓒ Hajtogatott szűrőpatronok Ⓒ Skládané filtrační patrony
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Ⓓ Motor koruması Ⓓ Zabezpieczenie silnika Ⓓ Motorvédelem Ⓓ Ochrana motoru
Ⓔ Kauçuk meme Ⓔ Dysza gumowa Ⓔ Gumi fúvóka Ⓔ Gumová tryska
Ⓕ Aksesuar Ⓕ Akcesorium Ⓕ Tartozék Ⓕ Doplněk
Ⓖ İpek elyaf filtre torbası Ⓖ Materiałowy woreczek filtrujący Ⓖ Polárszűrőzsák Ⓖ Fleecový filtrační sáček
Ⓗ PE boşaltma ve atık torbası Ⓗ Woreczek jednorazowy z PE Ⓗ PE kiürítő és ártalmatlanító tasak Ⓗ PE sáček na vyprázdnění a likvidaci
Ⓘ Redüktör Ⓘ Reduktor Ⓘ Csökkentő Ⓘ Reduktor
sk Príslušenstvo ro Accesorii sl Dodatki hr Pribor
Ⓐ Držadlo Ⓐ Mâner împingere Ⓐ Pritisni ročaj Ⓐ Ručka za guranje
Ⓑ Sacia trubica Ⓑ Furtun de aspirație Ⓑ Sesalna cev Ⓑ Usisno crijevo
Ⓒ Skladané filtračné kazety Ⓒ Cartușe de filtru pliabile Ⓒ Zloženi filtrirni vložki Ⓒ Filtarski ulošci
Ⓓ Ochrana motora Ⓓ Protecția motorului Ⓓ Zaščita motorja Ⓓ Zaštita motora
Ⓔ Gumová hubica Ⓔ Duză de cauciuc Ⓔ Gumijasta šoba Ⓔ Gumena mlaznica
Ⓕ Príslušenstvo Ⓕ Accesoriu Ⓕ Dodatna oprema Ⓕ Oprema
Ⓖ Tkaninové filtračné vrecko Ⓖ Sac de filtrare din lână Ⓖ Filtrirna vrečka iz filca Ⓖ Filtarska vrećica od flisa
Ⓗ PE vyprázdňovacie a likvidačné 

vrecko
Ⓗ Sac de golire și de eliminare a PE Ⓗ PE vrečka za praznjenje in 

odstranjevanje
Ⓗ PE vrećica za pražnjenje i odlaganje

Ⓘ Redukcia Ⓘ Reductor Ⓘ Reduktor Ⓘ Reduktor
sr Pribori bg Аксесоари et Tarvikud lt Priedai
Ⓐ Drška za guranje Ⓐ Дръжка за местене Ⓐ Lükkamise käepide Ⓐ Stūmimo rankena
Ⓑ Usisno crevo Ⓑ Смукателен маркуч Ⓑ Imemisvoolik Ⓑ Siurbimo žarna
Ⓒ Presavijeni filter kertridži Ⓒ Сгънати филтърни касети Ⓒ Kurdfiltri kassetid Ⓒ Gofruotų filtrų kasetės
Ⓓ Zaštita motora Ⓓ Защита на двигателя Ⓓ Mootori kaitse Ⓓ Variklio apsauga
Ⓔ Gumena mlaznica Ⓔ Каучукова дюза Ⓔ Kummist otsik Ⓔ Guminis antgalis
Ⓕ Pribor Ⓕ Аксесоар Ⓕ Lisaseade Ⓕ Priedas
Ⓖ Vunena filter kesa Ⓖ Филтърна торбичка Ⓖ Fliisist filtrikott Ⓖ Multininio filtro maišelis
Ⓗ PE vreća za pražnjenje i odlaganje Ⓗ Полиетиленова торбичка за 

изпразване и изхвърляне
Ⓗ Polüetüleenist tühjendus- ja 

jäätmekott
Ⓗ Vienkartinis PE dulkių surinkimo 

maišas
Ⓘ Reduktor Ⓘ Редуктор Ⓘ Siirdmik Ⓘ Reduktorius
lv Piederumi ru Дополнительные 

принадлежности
zh 配件

Ⓐ Stumšanas rokturis Ⓐ Ручка для толкания Ⓐ 推手柄
Ⓑ Sūkšanas šļūtene Ⓑ Всасывающий шланг Ⓑ 吸入软管
Ⓒ Gofrētas filtra kasetes Ⓒ Складчатые кассетные фильтры Ⓒ 折叠式过滤器滤芯
Ⓓ Motora aizsargs Ⓓ Защита двигателя Ⓓ 电机保护
Ⓔ Gumijas sprausla Ⓔ Резиновая насадка Ⓔ 橡胶喷嘴
Ⓕ Piederums Ⓕ Приспособление Ⓕ 配件
Ⓖ Flīsa filtra maisiņš Ⓖ Флисовый фильтр-мешок Ⓖ 无纺布过滤袋
Ⓗ PE iztukšošanas un likvidēšanas 

maiss
Ⓗ Полиэтиленовый мешок для 

удаления отходов
Ⓗ 聚乙烯废物清空清理袋

Ⓘ Pārejas gabals Ⓘ Переходник Ⓘ 减压器
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Nederlands
1  Verklaring van de gebruikte symbolen en tekens

Pictogram / Signaal-
woord

Beschrijving

l

Dit is het waarschuwingssymbool. Het waarschuwt u voor een gevaar voor letsel. Alle 
aanwijzingen opvolgen die met het symbool zijn aangegeven om letsel of dodelijke situaties te 
voorkomen. Het waarschuwingssymbool verschijnt altijd in combinatie met de signaalwoorden 
GEVAAR, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG.

GEVAAR! Kenmerkt een gevaar met groot risico, dat de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, 
wanneer dit niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING! Kenmerkt een gevaar met gemiddeld risico, dat de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 
kan hebben, wanneer dit niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG! Kenmerkt een gevaar met een gering risico, dat licht of matig lichamelijk letsel tot gevolg kan 
hebben, wanneer dit niet wordt vermeden.

OPMERKING Kenmerkt adviezen of aanwijzingen, die het werken vergemakkelijken en een veilig gebruik 
waarborgen.

r Kenmerkt een eis waaraan moet zijn voldaan, voordat een handeling kan worden uitgevoerd.
 ▶  Kenmerkt de handelingsstappen die door de gebruiker achter elkaar moeten worden uitgevoerd.

 ↳  Kenmerkt het resultaat van een handeling.

2  Belangrijke veiligheidsinformatie
l WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking! Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, bijv. plastic zakken. 
Klim niet op de stofzuiger en ga er niet op zitten.
Risico van vallen bij het werken op trappen. Let erop dat u veilig staat.
Aansluitleiding en zuigslang niet over scherpe randen trekken, knikken of afklemmen.
Aansluitleiding en zuigslang steeds zo leggen dat niemand erover kan struikelen.
Als schuim of vloeistof uit de zuiger komt, moet u deze direct uitzetten.
Het dekselinterieur altijd droog houden.
Gebruik de stofzuiger, inclusief de accessoires, niet in de volgende gevallen:

• Netsnoer of verlengkabel is defect of beschadigd
• Er is zichtbare schade aan de stofzuiger, bijv. barsten in de behuizing
• Als u een niet zichtbaar defect vermoedt, bijv. na een val

l GEVAAR! 
Explosie- en brandgevaar! Gebruik de stofzuiger niet in een potentieel explosieve omgeving.
Houd de stofzuiger uit de buurt van brandbare gassen en stoffen.
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l GEVAAR! 
Explosie- en brandgevaar! Gebruik de stofzuiger niet om het volgende op te zuigen:

• brandbare of explosieve oplosmiddelen
• materialen gedrenkt in oplosmiddelen
• potentieel explosieve stoffen
• vloeistoffen zoals benzine, olie, alcohol, verdunningsmiddelen
• materialen warmer dan 60 °C

l WAARSCHUWING!
Onvakkundig gerepareerde apparaten vormen een risico voor de gebruiker. Reparaties slechts door vakmensen, bijv. 
klantenservice laten uitvoeren. Alleen originele onderdelen gebruiken.

l WAARSCHUWING!
Gebruik het stopcontact aan de zuiger alleen maar voor de doeleinden die in de gebruiksaanwijzing beschreven staan.
Bij gebruik voor een ander doel, onreglementaire bediening of onvakkundige reparatie is de fabrikant niet voor schade 
aansprakelijk.
Geen beschadigde verlengsnoeren gebruiken.
Als het netsnoer van de zuiger beschadigd wordt, moet dit door een bijzonder netsnoer vervangen worden, dat bij de 
fabrikant of zijn klantendienst verkrijgbaar is.
Bij elektrische borstels mag u de roterende borstels niet met het netsnoer in aanraking laten komen.
De spanning op het typeplaatje moet met de netspanning overeenkomen.
Na ieder gebruik en voor elk onderhoud de zuiger uitschakelen en de netstekker uit het stopcontact nemen.
Slechts aan de stekker, nooit aan het netsnoer trekken.
Netstekker nooit met natte handen insteken of uitnemen.
De stroomvoorziening moet via een zekering voor de juiste stroomsterkte geschikt zijn.
Open de zuiger nooit bij regen of onweer in de buitenlucht. 
Zuiger droog en vorstvrij binnen opbergen.

l WAARSCHUWING!
Stofzuigers van stofklasse L zijn geschikt voor op-/wegzuigen van droge, onbrandbare, gezondheidsschadelijke stofsoor-
ten met arbeidsplaats blootstellingsgrenswaarden > 1 mg/m³.
Zuigers van de klasse M zijn geschikt voor het op-/afzuigen van droge, onbrandbare stoffen, onbrandbare vloeistoffen, 
houtstof en gevaarlijke stoffen met kritische waarden op de werkplaats ≥ 0,1 mg/m3.
Zuigers van de klasse H zijn geschikt voor het op-/afzuigen van droge, onbrandbare stoffen, kankerverwekkende en 
ziekteverwekkende deeltjes evenals onbrandbare vloeistoffen, houtstof en gevaarlijke stoffen met kritische waarden op de 
werkplaats < 0,1 mg/m3.

l WAARSCHUWING!
Deze machine mag niet door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale conditie 
worden gebruikt en niet door personen met gebrek aan ervaring en kennis.
Houd kinderen onder toezicht, om te waarborgen, dat deze niet met het apparaat spelen.
Mondstuk, slang of buis niet op mensen of dieren richten.
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l WAARSCHUWING!
Gebruik alleen borstels die met de stofzuiger zijn meegeleverd of die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Het gebruik van andere borstels kan de veiligheid in gevaar brengen.
Bij gebruik in voedselverwerkende bedrijven: reinig de stofzuiger onmiddellijk na gebruik en desinfecteer deze om microbi-
ele besmetting te vermijden.
Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers voor het reinigen.
Gebruik de stofzuiger alleen onder toezicht.
Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact in het geval van een langere werkonderbreking.
Maak de filtercassetten niet schoon met behulp van perslucht.

l WAARSCHUWING!
Til de stofzuiger niet op aan de bevestigde gereedschapskist.
Laad de gereedschapskist met een maximum gewicht van 10 kg.
Stapel de gereedschapskisten niet hoger dan 1,00 m (totale hoogte met stofzuiger).
Verwijder de gereedschapskist alvorens de beschermkap te openen.
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Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u start 
met het gebruik van de stofzuiger. De gebruiksaanwijzing bevat 
belangrijke instructies over veiligheid, inbedrijfstelling, bediening, 
onderhoud en zorg. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige 
plaats en, in het geval dat u het apparaat verkoopt, geeft u deze 
aan de volgende eigenaar.
De fabrikant behoudt het recht voor de constructie en uitrusting van 
het apparaat te wijzigen.
U mag geen andere werkzaamheden uitvoeren dan de in de 
gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden.
Deze machine is bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik, bijvoorbeeld 
voor gebruik in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, 
kantoren en verhuurbedrijven.
Controleer bij het uitpakken op volledigheid en transportschade.
Voor het gebruik moeten de gebruikers voorzien worden van 
informatie, aanwijzingen en instructies over het gebruik van de 

zuiger en de substanties waarvoor deze ingezet moet worden, met 
inbegrip van de veilige procedure over het afvoeren van opgezogen 
materialen.

3  Display- en bedieningselementen
Schakelpositie Functie Beschrijving

0 De stofzuiger is uitgeschakeld.  - Stopcontact onder spanning

A De stofzuiger is uitgeschakeld.

 - Stopcontact onder spanning
 - Gebruik met elektrisch gereedschap, filterreinigingsfunctie uitgescha-

keld
 - Wanneer het gereedschap wordt ingeschakeld, wordt de stofzuiger 

automatisch ingeschakeld. Nadat het elektrisch gereedschap uitge-
schakeld is, blijft de stofzuiger gedurende ca. 10 seconden werken om 
te voorkomen dat stof zich ophoopt in de slang

AR Stand-bymodus

 - Stopcontact onder spanning
 - Filterreiniging bij opstarten en automatische filterreinigingsfunctie na 

differentieeldrukdetectie
 - Wanneer het gereedschap wordt ingeschakeld, wordt de stofzuiger 

automatisch ingeschakeld. Nadat het elektrisch gereedschap uitge-
schakeld is, blijft de stofzuiger gedurende ca. 10 seconden werken om 
te voorkomen dat stof zich ophoopt in de slang

IR Stofzuiger start meteen
 - Stopcontact onder spanning
 - De automatische filterreinigingsfunctie start na differentieeldrukde-

tectie

Automatische filterreinigingsfunctie
 - Terwijl de stofzuiger in werking is, worden de gevouwen filtercassetten 

afwisselend gereinigd als er een bepaalde negatieve drukwaarde is 
bereikt, waarbij nog voldoende lucht aanwezig is.

Vulniveau-indicator*
 - De vulniveau-indicator gaat branden wanneer de tank vol is en/of de 

zuigslang is geblokkeerd. Op stofzuigers met stofklasse M en H wordt 
ook een akoestisch signaal uitgezonden

Snelheidsregeling*  - Pas de zuigkracht constant aan met de snelheidsregeling

Instellen van de zuigslangdiameter*  - Op M/H/H-asbeststofzuigers voor volumestroombewaking, wanneer 
de minimale luchtsnelheid onder 20 m/s daalt
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4  Inbedrijfstelling

4.1  Voor ieder gebruik
Controleer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 r Stofzuiger, netsnoer, zuigslang en accessoires zijn niet 
beschadigd.

 r Alle filters zijn geplaatst en zijn niet beschadigd.

4.2  In- en uitschakelen
Het stopcontact op de stofzuiger blijft altijd onder spanning staan, 
ongeacht de stand van de aan/uit-schakelaar.

l WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door het automatisch starten van elektrisch 
gereedschap!

 ▶ Schakel elektrisch gereedschap of pneumatisch gereedschap 
uit voordat u deze aansluit op de stofzuiger.

OPMERKING
In schakelaarstand >0< kan het stopcontact aan de zuiger als 
verlengkabel toegepast worden.
l Aansluitwaarde: Zuiger + aangesloten apparaat (maximaal 
2000 W) max. 16 A.

4.2.2  De stofzuiger inschakelen
Voor functies zie „3 Display- en bedieningselementen” op pagina 
79.

 ▶ Steek de stekker in het stopcontact.
 ▶ Zet de schakelaar in de stand >IR<.

 ↳ Stofzuiger start meteen.
of:

 ▶ Zet de schakelaar in de stand >A< of >AR<.
 ↳ Stofzuiger staat in de stand-bymodus voor elektrisch 

gereedschap.

4.2.3  Motorsnelheid instellen*
 ▶ Pas de motorsnelheid aan met de schakelaar.

4.2.4  Instellen van de zuigslangdiameter*
 ▶ Stel de zuigslangdiameter in met de schakelaar.

l VOORZICHTIG!
Keuzeschakelaar voor minimale luchtvolumestroomsignaal 
(claxon en lampje) op stofzuigers met stofklassen „M” en „H”
In de standen >AR< en >IR< wordt de volgende instelling gedaan, 
afhankelijk van de diameter van de slang:
Keuzeschakelaar voor 
zuigslangbinnendiameter Volume luchtstroom

∅  35 mm     70 l/s
∅  27 mm      41 l/s
∅  21 mm      25 l/s
De snelheid kan individueel worden aangepast na het instellen 
van de slangdiameter.

4.2.5  De stofzuiger uitschakelen
 ▶ Zet de schakelaar in de stand >0<.

 ↳ De stofzuiger is uitgeschakeld.
 ▶ Na het uitschakelen, trekt u de stekker uit. 
 ▶ Rol het netsnoer op.
 ▶ Hang het netsnoer aan de kabelhaak.
 ▶ Berg de zuigbuis op door deze in de accessoirehouder* op de 

achterkant van de bak te steken.
 ▶ Plaats de zuiglanguiteinden samen zodat er geen stof uit kan 

lekken.
 ▶ Verwijder elektrisch gereedschap.

5  Bedrijfsmodussen
 ▶ Bij toepassing van de buis met handgreep kunnen de zuigpres-

taties met de bijluchtschuif aangepast worden.

5.1  Droogzuigen
 ▶ Slechts met droog filter, zuiger en toebehoren zuigen zodat het 

stof niet blijft plakken en aankoekt.
Bij het opzuigen van roet, cement, gips of soortgelijke stof: plaats 
een PE-afvalzak in de vuilbak. Gebruik altijd PE-afvalzakken in 
combinatie met gevouwen filtercassetten.

OPMERKING
Zuigers van de klassen M, H en H-asbest bij voorkeur als 
droogzuigers gebruiken.

5.2  Vloeistof opzuigen
l WAARSCHUWING!

Elektrische schokgevaar!!
 ▶ Als schuim of vloeistof uit de zuiger komt, moet u deze direct 

uitzetten.
 ▶ Reservoir en evt. vouwfiltercassette legen.
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OPMERKING

1
1

De waterpeilsensoren (1) regelmatig 
reinigen en onderzoeken op tekenen van 
beschadiging.

 ▶ Zonder fleece-filterzak zuigen.
De vouwfilter cassettes zijn geschikt voor nat zuigen. De 
ingebouwde sensor schakelt de motor uit als het
reservoir vol is. Het hanteren van de stofzuiger kan door een vol
reservoir worden bemoeilijkt.

 ▶ Bak legen (zie „7 Het legen van de bak” op pagina 81).
OPMERKING

Als de zuiger niet wordt uitgeschakeld, blijft de bescherming 
tegen onbedoeld starten in werking. Pas na het uitschakelen en 
het opnieuw inschakelen is de zuiger weer gereed voor gebruik.

 ▶ Vóór het legen eerst de zuigslang uit de vloeistof nemen.
 ▶ Door hoge zuigprestaties en een voor de stroming gunstige 

reservoirvorm kan na het uitschakelen wat water uit de slang 
teruglopen.

 ▶ Bij aansluitend droog zuigen een droog filter gebruiken.
OPMERKING

Bij frequent wisselen tussen droog- en natzuigen bevelen wij de 
inzet van een tweede filterset aan, bij voorkeur een polyester 
filtercassette.

6  Reinigen permanente filter
De stofzuiger is uitgerust met een elektromagnetisch filterreini-
gingssysteem, dat kan worden gebruikt om eventueel stof uit de 
filtercassetten te reinigen.
De gevouwen filtercassetten worden afwisselend een voor een 
schoongemaakt zodat continu werk wordt gewaarborgd.

Permanente vulniveaubewaking van de filter door drukverschilme-
ting voor een uiterst nauwkeurige filterreiniging op basis van de 
behoeften tijdens het gebruik.
Daardoor garantie op een constant hogere luchtstroom tijdens het 
gebruik, ook bij kritische stoffen.

dif. = 0 

dif. = max.

7  Het legen van de bak
OPMERKING

Slechts goedgekeurd bij stoffen met kritische waarden op de 
werkplaats > 1 mg/m3.

 ▶ Zuiger uitschakelen, netstekker uitnemen.
 ▶ Sluitingen open.
 ▶ Deksel en zuigslang van het reservoir afnemen.
 ▶ Reservoir legen.

7.1  Verwijder de fleece-filterzak
(zie de Naslaggids ).

 ▶ Schakel de stofzuiger uit.
 ▶ Trek de stekker uit.
 ▶ Draag een geschikt ademhalingsmasker.
 ▶ Verwijder de zuigslang.
 ▶ Sluit het stopcontact af met de dop.
 ▶ Open zijpanelen.
 ▶ Verwijder het bovenste gedeelte.
 ▶ Trek de flens voorzichtig uit het stopcontact en sluit de flens af.
 ▶ Verwijder verzameld materiaal volgens wettelijke vereisten.

7.2  Verwijder de PE-afvalzak
(zie de Naslaggids ).
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 ▶ Zet de schakelaar op de stand >AR<.
 ↳ Gevouwen filtercassetten worden automatisch schoonge-

maakt. 
 ↳ Reststof in de filters valt in de zak.

 ▶ Schakel de stofzuiger uit.
 ▶ Trek de stekker uit.
 ▶ Draag een geschikt ademhalingsmasker.
 ▶ Verwijder de zuigslang.
 ▶ Sluit het stopcontact af met de dop.
 ▶ Open zijpanelen.
 ▶ Verwijder het bovenste gedeelte.
 ▶ PE-afvalzak voorzichtig met de bijgeleverde sluitband afsluiten.
 ▶ Flens voorzichtig van de aanzuigopening afnemen en sluiten.
 ▶ PE-afvalzak voorzichtig uit het reservoir nemen
 ▶ Opgezogen materiaal volgens wettelijke regels afvoeren.

7.3  Plaats de fleece-filterzak
OPMERKING

Gebruik alleen fleece-filterzakken voor droog stofzuigen.

 ▶ Schuif de flens volledig over het stopcontact (zie de Naslaggids 
).

OPMERKING
Bediening van de draaischuif

 ▶ Draai de schuif binnenin naar de positie CLOSE tot de stop 
op de markering ▲.

3

1

2

 ▶ Plaats het bovenste gedeelte op de bak.
 ▶ Sluit de zijkleppen.

7.4  Plaats een PE-afvalzak*
OPMERKING

Alleen stofzuigers met stofklasse M en H met speciale bakken 
en draaischuif in het stopcontact van typen iPulse M, iPulse H en 
iPulse tH-asbest zijn geschikt voor het gebruik van PE-afval-
zakken.

OPMERKING
Bediening van de draaischuif

 ▶ Draai de rode draaischijf binnenin naar de positie OPEN tot 
de stop op de markering ▲.

 ▶ Schuif de flens volledig over het stopcontact.
 ▶ Plaats de opening aan de bovenkant van de zak over de rand 

van de bak.

1

2

3

 ▶ Plaats het bovenste gedeelte op de bak.
 ▶ Sluit de zijkleppen.

8  Het filter vervangen

8.1  Vervangen van de gevouwen filtercassetten
 (zie de Naslaggids ).

 ▶ Maak de filtercassetten schoon voordat u ze vervangt.
 ▶ Draai de vergrendeling op de hendel met een muntje of een 

vergelijkbaar object 90° tegen de klok in en duw de hendel naar 
achteren.

 ▶ Kap opklappen
 ▶ De uitgenomen vouwfiltercassettes meteen in een stofdichte 

plastic zak sluiten en volgens de regels afvoeren.
 ▶ Nieuwe vouwfiltercassettes plaatsen. 
 ▶ Vergrendelingsbeugel omhoog trekken, kap naar beneden 

klappen en door licht aandrukken arreteren.

9  Het motorbeschermingsfilter vervangen
(zie de Naslaggids ).

OPMERKING
Als het motorbeschermingsfilter vuil is, duidt dit op een defecte 
filtercassette.

 ▶ Vouwfiltercassette vervangen.
 ▶ Motorbeschermingsfilter vervangen, resp. het motorbescher-

mingsfilter onder stromend water uitwassen, drogen en weer 
plaatsen.
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10  Vervoer
 ▶ Verwijder de zuigslang.
 ▶ Sluit het stopcontact af met de dop.
 ▶ Plaats het bovenste gedeelte op de bak.
 ▶ Sluit de zijkleppen.
 ▶ Toebehoren in daartoe bestemde plastic zak steken en plastic 

zak sluiten resp. in toebehorenhouder steken.
 ▶ Zuigslangeinde en -begin in elkaar steken.
 ▶ Slang om zuiger hangen en in handgreep klemmen (zie de 

Naslaggids).

11  Onderhoud
OPMERKING

Voor elk onderhoud zuiger uitschakelen en netstekker uit het 
stopcontact nemen.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger
 - gedemonteerd,
 - gereinigd en 
 - onderhouden worden,

voorzover het uit te voeren is, zonder daarbij een gevaar voor het 
onderhoudspersoneel en andere personen te veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen 
Geschikte veiligheidsmaatregelen aanhouden 
 - Reiniging voor de demontage,
 - Voorzorgen treffen voor plaatselijk gefilterde geforceerde 

ontluchting waaronder de zuiger gedemonteerd wordt,
 - Reiniging van de plaats waar het onderhoud plaatsvindt en 
 - geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Voorzorgsmaatregelen bij zuigers van de klassen H en M
De buitenzijde van de zuiger moet door het stofafzuigproces 
gereinigd en schoon afgeveegd of met afdichtmiddelen behandeld 
worden, voordat deze uit het gevaarlijke gebied genomen wordt. 
Alle zuigeronderdelen moet als verontreinigd beschouwd worden, 
wanneer ze uit het gevaarlijke gebied genomen worden. Daartoe 
geschikte maatregelen moeten worden genomen om een versprei-
ding van het stof te voorkomen.

Verontreinigde voorwerpen
Bij het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
moeten alle verontreinigde voorwerpen worden afgevoerd die niet 
naar tevredenheid kunnen worden gereinigd. Zulke voorwerpen 
moeten in ondoorlatende zakken overeenkomstig de geldende 
regels voor de afvoer van dergelijk afval worden verwijderd.

11.1  Het testen van de effectiviteit van de 
stofzuiger

Ten minste eenmaal per jaar moet de fabrikant of een geïnstru-
eerde persoon een technische inspectie uitvoeren, inclusief filters, 
luchtdichtheid van de stofzuiger en de regelingsmechanismen.
Daarnaast moet de effectiviteit van de stofzuigers met stofklasse 
H en H-asbest minimaal een keer per jaar of vaker worden 
gecontroleerd. De testmethode, die kan worden gebruikt voor het 
aantonen van de effectiviteit van het apparaat, is omschreven in EN 
60335-2-69 AA.22.201.2. Als de test niet geslaagd is, moet deze 
worden herhaald met een nieuw hoofdfilter.
Er moet een voldoende Ventilatieratio L in de ruimte voorhanden 
zijn als de uitgaande lucht in de ruimte teruggaat. Verdere aanwij-
zingen kunt u s.v.p. uit uw nationale regelgeving opmaken.
Als de zuigprestaties van de zuiger minder worden en als zelfs het 
reinigen van de vouwfiltercassette de prestaties niet meer verhoogt 
(vooropgezet dat het reservoir geleegd en de fleece-filterzak 
vervangen is), dan is het nodig om de vouwfiltercassettes te 
vervangen (zie de Naslaggids  en paragraaf „Byta de vikta 
filterkassetterna“).

11.2  Reinigen
OPMERKING

Zuren, aceton en oplosmiddelen kunnen onderdelen van de 
stofzuiger beschadigen.

 ▶ Reinig de bak en de accessoires met water. 
 ▶ Veeg het bovenste gedeelte schoon met een vochtige doek.
 ▶ Laat de bak en de accessoires drogen.

11.3  Reparatie
l WAARSCHUWING!

Onvakkundig gerepareerde apparaten vormen een risico voor 
de gebruiker.

 ▶ Reparaties slechts door vakmensen, bijv. klantenservice laten 
uitvoeren. Alleen originele onderdelen gebruiken.
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12  Problemen oplossen en reparatie
OPMERKING

Storingen kunnen niet altijd worden herleid naar defecten in de stofzuiger.

Storing Oorzaak Oplossing
Zuigkracht daalt Filter is vies Reinigen

Filterzak vol Veranderen
Bak vol Legen
Motorbeschermingsfilter geblokkeerd Reinigen
Mondstuk, buis of slang geblokkeerd Reinigen

Stofzuiger start niet Stekker niet in het stopcontact Steek de stekker in het stopcontact
Geen netspanning Controleer de zekering
Netsnoer defect Vervangen
Beschermkap niet goed gesloten Sluiten
Watersensor uitgeschakeld Leeg de bak
Stofzuiger in standby-modus >A< of 
>AR<

Zet schakelaar op >IR< (zie „3 Display- en bedie-
ningselementen” op pagina 79)

De stofzuiger start niet wanneer het 
gereedschap is ingeschakeld in de >A< 
of >AR< stand

Elektrisch gereedschap niet in de stop-
contact van de stofzuiger gestoken

Steek de stekker in het stopcontact van de 
stofzuiger

Magnetische klep van pneumatisch 
aan-uit-apparaat* vervuild

Spoel met alcohol

PE-afvalzak wordt tegen het filter 
gezogen

Onjuiste stand van draaischuif Zet de draaischuif op OPEN ▲ (zie  „7.4 Plaats een 
PE-afvalzak*” op pagina 82)

Stofzuiger met stofklassen M of H: met 
filterzak geplaatst, stof hoopt zich op 
in de bak

Onjuiste stand van draaischuif Draaischuif op CLOSE ▲ zetten (zie „7.3 Plaats de 
fleece-filterzak” op pagina 82)

Probeer niets anders, neem contact op met de klantenservice.

13  Originele accessoires
OPMERKING

Gebruik alleen originele accessoires.

Artikelbenaming Eigenschappen/materiaal Bestelhoeveel-
heid (1 set)

Fleecefilterzak FBV 25/35 voor 25 l en 35 l plastic back, BGIA-klasse M goedgekeurd 5/10 stuks
Filtercassette FK 4300 Cellulosemateriaal, BGIA-klasse M goedgekeurd 2 stuks
Filtercassette FKP 4300 Polyestermateriaal, BGIA klasse M goedgekeurd 2 stuks
Filtercassette FKP 4300 HEPA (H 14) 3-lagige filtercassette, BGIA-klasse H goedgekeurd 2 stuks
Filtercassette FKPN 4300 Nano Filter cassette met nano coating 2 stuks
PE-afvalzak alleen voor ISP-zuigers van de klasse M en H 5 stuks
PE-afvalzak ASBEST alleen voor ISP-zuigers van de klasse H ASBEST 5 stuks

Extra accessoires zijn te vinden in de speciale accessoirelijst die u op aanvraag van het Starmix Service Team op internet kunt verkrijgen: 
www.starmix.de, e-mail: info@starmix.de.
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14  Technische gegevens

Type: ISP Model: 
iPulse L-1635

Model: 
iPulse M-1635

Model: 
iPulse H-1635

Model: 
iPulse H-1235 Asbest

Spanning Volt 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Frequentie Hertz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Nominaal vermogen Watt 1400 1400 1400 1000
Max. vermogen Watt 1600 1600 1600 1200
Luchtstroom* l/s 75 75 75 70
Onderdruk* hPa/MG 280 280 280 265
Luchtstroom** l/s 45 45 45 40
Onderdruk** hPa/SE 245 245 245 230
Geluidsniveau dB(A) 69 69 69 69
Gewicht kg 15,6 (16,7***) 15,6 (16,7***) 15,6 (16,7***) 15,6 (16,7***)
Afmetingen l x b x h cm 53 x 40 x 56 (92***) 53 x 40 x 56 (92***) 53 x 40 x 56 (92***) 53 x 40 x 56 (92***)

* bij de ventilator
** bij de slang
*** incl. duwhandgreep
Max. vermogen op stofzuigers met stekker: 2000 W
Netsnoer op stofzuigers met stopcontact: H05RR-F 3 x 1,5
Netsnoer op ASBEST-stofzuigers met stopcontact: H07RR-F 3 x 1,5

15  Tests en goedkeuringen
Elektrotechnische tests moeten volgens de voorschriften van het ongevallenpreventievoorschrift (BGV A3) en volgens DIN VDE 0701 deel 1 
en deel 3 worden uitgevoerd. Deze tests moeten volgens DIN VDE 0702 met regelmatige intervallen en na reparatie of verandering worden 
uitgevoerd.
De zuigers zijn met succes getest volgens IEC/EN 60335–2–69.

OPMERKING
Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die voor 
hergebruik geschikt zijn. Zuiger niet bij het normale huisafval 
voegen, maar via daartoe geschikte inzamelingssystemen op de 
juiste wijze afvoeren, bijv. via de gemeentelijke afvalverwerking.
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16  Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijnen van 
de Europese Unie, zowel in het basis ontwerp en de constructie als in de versie die door ons op de markt is gebracht.
Deze verklaring zal niet langer geldig zijn als de machine aangepast wordt zonder onze voorafgaande toestemming.
Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik
Type: ISP 

Het ontwerp van het apparaat komt overeen met de 
volgende relevante voorschriften:

EG-machinerichtlijn 2006/42/EU
EG-richtlijn EMC 2014/30/EG
ROHS 2011/65/EU

EG-machinerichtlijn 2006/42/EU inclusief wijzigingen: DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 700-1 Ber.1):2014-04;
EN 60335-1:2012/AC:2014; EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-69:2012; DIN EN 62233 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04;
EN 62233 Ber.1:2008; DIN EN ISO 12100:2011-03; 
EN ISO 12100:2010

EG-richtlijn EMC 2014/30/EG: DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014;
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013;
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009; 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Categorie II-eisen

Het volgende instituut heeft het product getest en gecertificeerd: 
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 03666), Merianstr. 28, 
63069 Offenbach

Geautoriseerde documentatie vertegenwoordiger: ELECTROSTAR GmbH, Stuttgarter Straße 36, 73262 Reichenbach/Fils, Duitsland

01.08.2017
Carsten Gresser
Hoofd van kwaliteitsverzekering 


