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NL Originele gebruiksaanwijzing in het Duits

Product: Zuiger voor natte en droge toepassingen

Type:

ISP iPulse AR(L)-1435 / ISP iPulse ARD(L)-1435 / 

ISP iPulse AR(L)-1635 / ISP iPulse ARD(L)-1635

Incl. speciale zuiger: 

ISP iPulse ARM-1435 / ISP iPulse ARH-1435/ 

ISP iPulse ARH-1035 asbest

De constructie van de apparaten 

voldoet aan de volgende normen:

EC-machinenrichtlijn 2006/42/EG 

EC-richtlijn EMV 2004/108/EG

Toegepaste geharmoniseerde 

normen:

EN 12100–1, EN 12100–2, EN 60335–1,  

EN 60335–2–69, EN 55014–1, EN 55014–2, EN 61000–3–2

Toegepaste nationale normen en 
DIN EN 60335–1, DIN EN 60335–2–69

MHLs                0

Wij verklaren onder volledige eigen verantwoording, dat dit product overeenstemt met de EG-richtlijnen 

en de standaardnormen: machinenrichtlijn 2006/42/EG met wijzigingen, EMV-richtlijn 2004/108/EG met  

wijzigingen. 0

Nederlands
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l GEVAAR! 
 Verstikkingsgevaar

 Kinderen mogen niet aan het verpakkingsmateriaal komen zoals plastic zak-

ken.

 Niet op de zuiger staan of erop zitten.

 Bijzondere zorgvuldigheid is geboden bij het zuigen van trappen. Let op een 

veilige houding.

 Aansluitleiding en zuigslang niet over scherpe randen trekken, knikken of 

afklemmen.

 Aansluitleiding en zuigslang steeds zo leggen dat niemand erover kan struike-

len.

 Als schuim of vloeistof uit de zuiger komt, moet u deze direct uitzetten.

 Het dekselinterieur altijd droog houden.

 Zuiger inclusief toebehoren niet in gebruik nemen als:

 Zuiger herkenbare beschadigingen (scheuren/breuk) heeft,

 Het netsnoer defect is of scheurvorming resp. veroudering vertoont,

 U het bestaan van onzichtbare gebreken vermoedt (na een val).

 Roterende elektrische borstels niet met het netsnoer in aanraking laten komen.

l GEVAAR! 
 De zuiger mag niet in explosieve ruimten gebruikt worden.

 De zuiger uit de buurt houden van ontvlambare gassen en substanties.

l GEVAAR! 
 Er mogen geen brandbare of explosieve oplosmiddelen, in oplosmiddelen 

gedrenkte lappen, explosiegevaarlijke stoffen, vloeistoffen zoals benzine, olie, 

alcohol, verdunning of stoffen, die heter dan 60 °C zijn worden opgezogen.

 Anders bestaat er explosie- en brandgevaar!

l GEVAAR! 
 Reparaties slechts door vakmensen, bijv. klantenservice laten uitvoeren. Alleen 

originele onderdelen gebruiken.

 Onvakkundig gerepareerde apparaten vormen een risico voor de gebruiker.
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l GEVAAR! 
 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 verkrijg-

baar 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 netstek-

ker 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. 

l WAARSCHUWING!
 De zuigers ISP AR en ISP ARD zijn niet geschikt voor het op-/afzuigen van 

gezondheidsbedreigende stoffen.

 Zuigers van de klasse M zijn geschikt voor het op-/afzuigen van droge, on-

brandbare stoffen, onbrandbare vloeistoffen, houtstof en gevaarlijke stoffen met 
3.

 Zuigers van de klasse H zijn geschikt voor het op-/afzuigen van droge, on-

brandbare stoffen, kankerverwekkende en ziekteverwekkende deeltjes evenals 

onbrandbare vloeistoffen, houtstof en gevaarlijke stoffen met kritische waarden 
3.

 Stofzuigers van stofklasse L zijn geschikt voor op-/wegzuigen van droge, 

onbrandbare, gezondheidsschadelijke stofsoorten met arbeidsplaats blootstel-

lingsgrenswaarden > 1mg/m³.
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l WAARSCHUWING!
 Personen (met inbegrip van kinderen), die vanwege hun fysieke, sensorische of 

geestelijken vaardigheden of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat 

zijn om de zuiger veilig te benutten, mogen deze zuiger niet zonder toezicht of 

op aanwijzing van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

 Bij kinderen, oude of gebrekkige personen is met name voorzichtigheid gebo-

den.

 Mondstuk, slang of buis niet op mensen of dieren richten.

l WAARSCHUWING!
 Slecht bij de zuiger geleverde of de in de gebruiksaanwijzing omschreven bor-

stels toepassen. De toepassing van andere borstels kan de veiligheid in gevaar 

brengen.

 Reinig en desinfecteer de zuiger onmiddellijk na gebruik om kiemvorming door 

langdurig niet plaatsvindende reiniging te voorkomen, speciaal bij toepassing in 

bedrijven die levensmiddelen verwerken.

 Voor het reinigen geen dampstraalapparaten of hogedrukreiniger.

 Zuren, aceton en oplosmiddelen kunnen onderdelen etsen.

 Apparaat niet zonder toezicht laten. Netstekker uit stopcontact nemen als de 

zuiger een langere periode buiten bedrijf blijft.

 Filtercassette niet met perslucht reinigen.
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2 Indicatie- en bedieningselementen

Selecteer de volgende functies en instellingen:

0 Zuiger uitgeschakeld  Stopcontact staat onder spanning

I Zuiger loopt
 Stopcontact staat onder spanning

 Automatische afschudfunctie uit

IR Zuiger loopt
 Stopcontact staat onder spanning

 Automatische afschudfunctie aan

AR Gekoppelde werking

 Stopcontact staat onder spanning

 Automatische afschudfunctie aan

 Zuiger wordt door een aangesloten elektrisch/persluchtgereedschap* op het 

stopcontact aan- en uitgeschakeld.

Automatische afschudfunctie

 

als een bepaalde onderdruk bereikt wordt, waarbij nog voldoende zuiglucht 

voorhanden is.

Niveau-indicatie *

 Bij een vol reservoir en/of verstoppingen aan de zuigslang brandt de niveau-

indicatie. Bij zuigers van klasse M en H klinkt bovendien een akoestisch 

signaal.

Toerentalregeling *  Met de toerentalregelaar kunt u de zuigprestaties traploos regelen. 

Instelling van de zuigslangdia-

meter *
 Bepaal de maximale onderdrukwaarden voor het automatische afschudden.

(* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw zuiger)

Lees voor de ingebruikname van de zuiger de gebruiksaanwijzing 

zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing geeft belangrijke aanwijzin-

gen voor bediening, veiligheid, onderhoud en verzorging. Bewaar 

de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze bij verkoop aan de 

volgende eigenaar door.

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.

1 Voor het gebruik

 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. 
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3 Ingebruikname

3.1 Aan- en uitschakelen

Als de apparaatstekker in het stopcontact zit, staat het stopcontact 

van de zuiger steeds onder spanning, ongeacht de stand van de 

schakelaar.

l VOORZICHTIG!

Elektrisch gereedschap of persluchtgereedschap moet bij het 

aansluiten uitgeschakeld zijn

AANWIJZING

In schakelaarstand >0< kan het stopcontact aan de zuiger als 

verlengkabel toegepast worden.

l Aansluitwaarde: Zuiger + aangesloten apparaat maximaal 

16 A.

 Stekker in stopcontact steken

>0< Zuiger uitgeschakeld

>I< Zuiger ingeschakeld zonder afschudfunctie

>IR< Zuiger ingeschakeld met autom. Afschudfunctie.

>AR< Zuiger op standby

Pas bij het inschakelen van het apparaat schakelt de 

zuiger automatisch in.

Na het uitschakelen van het elektrische gereedschap 

loopt de zuiger ca. 10 seconden door, daardoor wordt 

voorkomen dat er een resthoeveelheid in de slang blijft 

zitten.

 Zuiger op schakelaarstand >0< zetten.

 Na beëindiging netstekker uit stopcontact nemen.

 Voor het bewaren van de zuigslang door insteken in het de 

meegeleverde toebehorenhouder* aan de achterwand van 

het reservoir bevestigen.

 De slangeneinden kunnen in elkaar gestoken worden, zodat 

er geen stofdelen uitvallen.

l VOORZICHTIG!

Voorkeuzeschakelaar voor minimumvolumestro-

omsignaal (claxon en lampje) bij zuigen van de 

klasse „M” en „H”

In de modus >AR< en >IR< wordt afhankelijk van de slangdiame-

ter de volgende instelling uitgevoerd:

Binnendiameter slang Schakelaarstand

  35 mm 70 m3/h

  27 mm 40 m3/h

  21 mm 20 m3/h

Er vindt geen toerentalregeling plaats.

De stofzuiger loopt steeds met het maximale toerental.

 Netstekker van de zuiger in het stopcontact steken.

 Schakelaar voor normale werking zonder afschudfunctie op „I” 

voor normale werking met afschudfunctie op „IR” zetten voor 

gekoppelde modus op „AR” zetten.

 Zuiger is gereed voor gebruik. „…”

 Na het zuigen schakelaar op „O” zetten.

 Zuiger is uitgeschakeld.

 Netstekker van de zuiger uit het stopcontact nemen.

 Netkabel opruimen.

 Elektrisch/persluchtgereedschap verwijderen.

(* afhankelijk van de uitrustingsvariant) 

4 Bedrijfsmodussen

 Bij toepassing van de buis met handgreep kunnen de zuigpres-

taties met de bijluchtschuif aangepast worden.

4.1 Droogzuigen

niet blijft plakken en aankoekt. 

cement, gips, meel of dergelijke stoffen opgezogen worden. De 

toepassen.

AANWIJZING

Zuigers van de klassen M, H en H-asbest bij voorkeur als 

droogzuigers gebruiken.

4.2 Nat zuigen 

l WAARSCHUWING!

Als schuim of vloeistof uit de zuiger komt, moet u deze direct 

uitzetten.

 

AANWIJZING

1
1

De waterpeilsensoren (1) regelmatig 

reinigen en onderzoeken op tekenen van 

beschadiging.

ingebouwde sensor schakelt de motor uit als het

reservoir vol is. Het hanteren van de stofzuiger kan door een vol

reservoir worden bemoeilijkt.

 Zuiger legen (zie „6 reservoir legen”).

l VOORZICHTIG!

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.
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 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.

 

AANWIJZING

Bij frequent wisselen tussen droog- en natzuigen bevelen wij de 

5 

De zuiger is voorzien van een elektromagnetische 

gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

 -

de behoeften tijdens het gebruik.

 Daardoor garantie op een constant hogere luchtstroom tijdens 

het gebruik, ook bij kritische stoffen

6 Reservoir legen

AANWIJZING

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.

6.1 

 Netstekker uit het stopcontact nemen (zie verkorte gebruiksaan-

wijzing ).

 Mondbescherming aantrekken.

 Zuigslang afnemen, aanzuigopening met stop* afsluiten.

 Zijsluitingen losmaken, bovendeel afnemen.

 

sluiten.

 Opgezogen materiaal volgens wettelijke regels afvoeren.

6.2  PE-zak voor legen en afvoer van materiaal 

afvoeren

 PE-zak voor legen en afvoer van materiaal: zuiger inschakelen, 

(zie verkorte 

gebruiksaanwijzing ).

 Mondbescherming aantrekken.

 Zuigslang afnemen, aanzuigopening met stop* afsluiten.

 Zijsluitingen losmaken, bovendeel afnemen.

Bovendeel, voor het wegzetten op schakelaarstand >IR< zetten, 

zodat eventueel afvallend zweefstof aangezogen wordt.

 PE-zak voor legen- en afvoer van materiaal voorzichtig met de 

bijgeleverde sluitband afsluiten.

 Flens voorzichtig van de aanzuigopening afnemen en sluiten.

 PE-zak voor legen- en afvoer van materiaal voorzichtig uit het 

reservoir nemen

 Opgezogen materiaal volgens wettelijke regels afvoeren.

6.3 

AANWIJZING

 Flens volledig over de aanzuigopening schuiven (zie verkorte 

gebruiksaanwijzing ).

AANWIJZING

Bediening van de draaischuif*

 Draaischuif* van binnen naar buiten drukken, 180° verdraaien 

(zie markering) en van buiten door de aanzuigopening weer 

naar binnen drukken

 

boven zetten.

dif. = 0 

dif. = max.
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(* afhankelijk van de uitrustingsvariant) 

 Bovendeel op het reservoir plaatsen en de zijsluitingen afsluiten.

6.4  PE-zak voor legen en afvoer van materiaal 

plaatsen*

AANWIJZING

Alleen de zuigers van de klassen M en H met speciaalreservoirs 

en draaischuiven in de aanzuigopening van de typen ISP ARM, 

ISP ARH en ISP ARH-asbest zijn geschikt voor de toepassing 

van PE-zakken voor legen en afvoer van materiaal.

AANWIJZING

Bediening van de draaischuif*

 Draaischuif* van binnen naar buiten drukken, 180° verdraaien 

(zie markering) en van buiten door de aanzuigopening weer 

naar binnen drukken

 

boven zetten.

 Flens volledig over de aanzuigopening schuiven, bovenste 

zakopening over de rand van het reservoir leggen.

 Bovendeel op het reservoir plaatsen en de zijsluitingen afsluiten.

(* afhankelijk van de uitrustingsvariant) 

7 Filter vervangen

7.1 

(zie verkorte gebruiksaanwijzing )

 

 Met een munt of zoiets de sluiting van de vergrendeling 90° 

draaien tegen de klok in en vergrendeling naar achteren duwen.  

 Kap opklappen

 

plastic zak sluiten en volgens de regels afvoeren.

 

 Vergrendelingsbeugel omhoog trekken, kap naar beneden klap-

pen en door licht aandrukken arreteren.

8 

(zie verkorte gebruiksaanwijzing )

AANWIJZING

 

 

water uitwassen, drogen en weer plaatsen.

9 Transport

 Afsluitstop* van de zuiger in de zuigopening steken.

 Motorkop moet veilig verbonden zijn met het reservoir (sluitin-

gen afsluiten).

 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 verkorte 

gebruiksaanwijzing).

10 Onderhoud

AANWIJZING

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,

 

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 
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11 Zelf storingen verhelpen

AANWIJZING

Functiestoringen zijn niet altijd op defecten van de zuiger terug te voeren.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Verminderde zuigprestaties Filter vuil Reinigen.

Vervangen.

Reservoir vol Legen.

Mondstuk, buizen of slang verstopt Reinigen.

Zuiger start niet Netstekker in stopcontact?

Net zonder spanning?

Netsnoer in orde?

Kap goed gesloten?

Watersensor uitgeschakeld?

Zuiger in gekoppelde modus „AR"? Op „I” of „IR” zetten (zie „2 Indicatie- en bedienings-

elementen”).

Zuiger start niet bij het inschakelen van 

het apparaat in de >AR< gekoppelde 

modus 

Netstekker van het werktuig in stopcon-

tact van de zuiger?

Netstekker in stopcontact van de stofzuiger steken

Magneetklep van de persluchtinscha-

kelautomaat* vervuild?

Persluchtinschakelautomaat* met alcohol door-

spoelen

PE-zak voor legen en afvoer van materi- Draaischuif in verkeerde stand (zie „6.4 PE-zak 

voor legen en afvoer van materiaal plaatsen”).

Zuiger van de klasse M of H: bij ge- Draaischuif in verkeerde stand (zie „6.3 Plaatsen 

.

Geen andere ingrepen uitvoeren maar contact opnemen met de 

centrale klantenservicewerkplaats.

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.

Effectiviteit van de zuiger testen

OPMERKING: Aanvullend moet bij zuigers van de klasse H de 

effectiviteit van de zuiger minstens jaarlijks gecontroleerd worden.

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 

-

(zie verkorte gebruiksaanwijzing  en paragraaf 7.1). 

10.1 Reiniging

AANWIJZING

Zuren, aceton en oplosmiddelen kunnen onderdelen etsen.

 Reservoir en toebehoren met water reinigen.

 Bovendeel met vochtige doek afwissen.

 Reservoir en toebehoren laten drogen.

10.2 Reparatie

l GEVAAR! 

 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 Originele toebehoren

AANWIJZING

Gebruik originele toebehoren.

Artikelaanduiding Bijzonderheden/Materiaal Bestelgrootte  

(1 set)

FBV 25/35 voor 30-l-plastic zakken, BGIA klasse M goedgekeurd 5/10 stuks

Filtercassette FK 4300 Cellulosemateriaal, BGIA-klasse M goedgekeurd 2 stuks

Filtercassette FK 4300 Polyestermateriaal, BGIA klasse M goedgekeurd 2 stuks

Filtercassette FKP 4300 HEPA (H 14) H goedgekeurd 2 stuks

PE-zak voor legen en afvoer alleen voor IS-zuigers van de klasse M en H 5 stuks

PE-zak voor legen en afvoer ASBEST alleen voor IS-zuigers van de klasse H ASBEST 5 stuks

Verdere toebehoren vindt u in de lijst voor speciale toebehoren. Deze verkrijgt u op aanvraag bij het Starmix Service Team of op het Internet: 

www.starmix.de.

13 Technische Gegevens

ISP iPulse 
ARD(L)-14...

ISP iPulse 
ARD(L)-16...

ISP iPulse ARM-
14... / 
ISP iPulse 
ARM-16...

ISP iPulse ARH-
14... / 
ISP iPulse ARH-
16...

ISP iPulse ARH-10...  
Asbest

Spanning U 220-240 V~ 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 50/60 Hz

Nominaal 

vermogen
Watt 1200 1400

1200 / 

1400

1200 /

1400
1000

Max. vermogen Watt 1400 1600
1400 /

1600

1400 /

1600
1000

Luchtstroom* m3/h/MG 220 230 -- -- --

Onderdruk* hPa/MG 248 259 -- -- --

Luchtstroom** m3/h/SE -- -- 140 140 140

Onderdruk** hPa/SE -- -- 225 225 225

Geluidsniveau db(A) 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Gewicht kg 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

* aan ventilator, ** aan slang

Aansluitleiding bij zuigers met stopcontact: H05W F 3 x 1,5

14 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.

AANWIJZING

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.


