
PPH 320-12

Original Instructions - 
Warning! Read instructions before using the machine. 

Lees deze instructies voor u de machine gebruikt

shop.procleanroom.com +31 4040 209 40 shop@procleanroom.com



Kit AS-0

1 2

3 4

5

Assembly - Samenstelling 



Using your machine -  De machine gebruiken 
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Cleaning - Reiniging 



Replacing HEPA filters - HEAP filter vervangen

Replace the HEPA filter with an identical Numatic approved part NVM 24B (901650)

901650
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Wand docking - parkeerstand 

Cleaning the Tool Head - Schoonmaken van de zuigmond   



PPH Plugged Cable
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Belangrijke veiligheidscomponenten 
Snoer:

HO5-V2V2-F  12.5 x 2 x 1.00 mm2

 Over de Machine
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Type plaatje

WEEE wetgeving
Stofzuiger, accessoires en verpakking dienen te worden gescheiden voor 
milieuvriendelijke verwerking 

Alleen geldig voor EU landen:
U mag de stofzuiger, volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot 
het weggooien van elektrisch en elektronische apparatuur en zoals opgenomen in 
de Nederlandse wetgeving, niet met het huishoudelijk afval weggooien.
Stofzuigers die niet meer geschikt zijn om te gebruiken dienen te worden verzameld 
en aangeboden voor milieuvriendelijke verwerking.

Voltage
Frequentie
Vermogen
Gerwicht
Fabrikant
Machine omschrijving
Jaar-week-serienummer
WEEE Logo
Klasse 2 symbool
CE keurmerk

Reflecterende jas
Gehoorbescherming

Veiligheidsschoeisel
Veiligheidshelm

Veiligheidshandschoenen
AdembeschermingOogbescherming

Beschermende kleding

PERSOONLIJKE BESCHERMING
die vereist kan zijn bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden

LET OP:
Een risico-inventarisatie dient te worden uitgevoerd teneinde te bepalen welke bescherming moet worden gebruikt.

Waarschuwingsvloerbord

Dagelijks
Houd de machine schoon, ook de slangen en buizen
Kijk na of de stofzak en het filter goed geplaatst zijn
Onderzoek het netsnoer regelmatig 
Controleer regelmatig de stofzak
Controleer of de filters schoon zijn
Wekelijks – hetzelfde als dagelijks en –
Controleer of er versleten of beschadigde onderdelen zijn en zo ja, vervang deze 
onmiddellijk
Niet schoonmaken met stoom of hogedruk reiniger. NL



Informatie voor DROGE stofzuigers

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u voor gebruik van dit apparaat eerst de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruikers dienen goed geïnstrueerd te zijn voordat ze dit soort apparaat bedienen. Zoals bij alle 
elektrische apparatuur dient tijdens gebruik steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te worden 
genomen en bovendien dient regelmatig periodiek en preventief onderhoud te worden uitgevoerd om 

de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.

Als noodzakelijk onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd, hetgeen ook het vervangen van onderdelen door 
inferieure onderdelen omvat, kan het apparaat onveilig worden. De fabrikant kan hiervoor echter niet aansprakelijk 
worden gesteld.
Dit apparaat is uitsluitend voor DROOG GEBRUIK bestemd. 
VOORDAT reiniging of onderhoud plaatsvindt en bij het vervangen van onderdelen of het aanpassen aan een andere 
functie, dient de stekker van het apparaat uit het stopcontact te worden getrokken zodat dit niet op het stroomnet is 
aangesloten. 
Dit apparaat is bedoeld om te worden gemonteerd, gereinigd en onderhouden door een volwassene.

Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van biologisch gevaarlijk materiaal, gevaarlijk of explosief 
stof. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur als u een apparaat wenst dat dit wel kan.
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of mentale 
vaardigheden of personen zonder ervaring, tenzij dit onder toezicht gebeurt of ze voldoende geïnstrueerd zijn.

Laat het netsnoer niet in contact komen met roterende borstels (indien gemonteerd).
De elektrische aansluiting op de stofzuiger (indien gemonteerd) uitsluitend gebruiken voor de in de handleiding 
aangegeven doeleinden.

De stofzuiger mag niet buiten worden opgeslagen, of worden gebruikt in een natte omgeving of voor 
het opzuigen van nat materiaal. 

De stofzuiger dient op een droge plek te worden bewaard en binnen te worden gebruikt.

Zorg ervoor dat het geïnstalleerde filtersysteem van het apparaat geschikt is voor het op te zuigen 
materiaal.ATTENTIE

Dit product voldoet aan de eisen van IEC 60335-2-69 2012.

Het primaire gebruik van deze machine is bedrijfsmatig, bijvoorbeeld in hotels, scholen, 
ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren.
Trek, indien de stofzuiger niet meer werkt, eerst de stekker uit het stopcontact alvorens te onderzoeken wat de 
oorzaak is.
Als de stofzuiger verstopt raakt, schakel deze dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en controleer het mondstuk, 
de 
buizen en de slang. Plaats, indien het mondstuk, de buizen en de slang vrij zijn, de stofzak terug en maak het filter 
schoon.
De stofzuiger dient na gebruik op beschadiging te worden gecontroleerd.
Het spannings indicator lampje gaat branden als de stofzuiger is aangesloten op een geschikte stroombron. 

OPMERKING

WAT WEL TE DOEN● De stofzuiger schoonhouden.
● De filters schoonhouden.

● Filterzakken gebruiken, hierdoor presteert de stofzuiger beter en blijft langer schoon.
● Bij het opzuigen van fijn stof een originele filterzak van Numatic gebruiken.
● De buizen en slang schoon en vrij van verstopping houden.
● Versleten of beschadigde onderdelen meteen vervangen.

● Regelmatig de stroomkabel controleren. Als de stroomkabel beschadigd blijkt te zijn en bijvoorbeeld barsten vertoont 
of versleten is, deze door een gekwalificeerde monteur laten vervangen door een originele stroomkabel van Numatic.
● De stofzak regelmatig vervangen.
● Het diffusiefilter (indien gemonteerd) schoonhouden.
● Op de stofzuiger alleen de meegeleverde borstels gebruiken.  Het gebruik van andere borstels kan onveili zijn.

WAT NIET TE DOEN● De kabel met één ruk uitrollen of aan de stroomkabel trekken om de 
stekker uit het stopcontact te verwijderen.
● Hete as of brandende peuken opzuigen met de stofzuiger.

● Stoomreinigers of hogedrukspuiten gebruiken om het apparaat te reinigen of het apparaat 
onderdompelen in water.
● Proberen onderhoud aan de stofzuiger te verrichten of deze te reinigen terwijl de stekker in het stopcontact zit.

● De stofzuiger gebruiken in een natte omgeving of voor het opzuigen van nat materiaal.
● Het apparaat in een natte omgeving opslaan.



WEEE Legislation 
(Waste, Electrical and Electronic Equipment)

Vacuum cleaner, accessories and packaging should be sorted for environmentally - 
friendly recycling.
(Only for EU Countries)
Do not dispose of vacuum cleaner into household waste! According to 
the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic 
equipment and its incorporation into national law.
Vacuum cleaners that are no longer suitable for use must be separately 
collected and sent for recovery in an environmentally - friendly manner.

Ear Protection Safety Footwear Head Protection Safety Gloves Eye Protection Protective 
Clothing

NOTE: A risk assessment should be conducted to determine which PPE should be worn.

Dust / Allergens 
Protection

Safety Critical Components 
Mains leads: 

HO5-V2V2-F 12.5 x 2 x 1.00 mm2

Caution Floor Sign

Hi Vis Jacket

PPE (personal protective equipment) That may be required for certain operations.

Failure to rectify the problem or in the event of a breakdown contact your Numatic dealer 
or the Numatic Technical helpline +44 (0)1460 269268

Daily
Keep the machine clean, including hoses and tubes. 
Ensure the bag and filter are fitted.
Regularly examine the power cord.
Check dust bag frequently.
Check filters are clean.
Weekly - as daily and:-
Check for any worn or damaged parts and replace immediately.
Do not steam clean or pressure wash.
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● Keep your machine clean.
● Keep filters clean.
● Use filter bags, they will enhance performance and help keep machine clean.
● Use a Numatic original filter bag under fine dust conditions.
● Keep hoses and tubes clear.
● Replace any worn or damaged parts immediately.
● Regularly examine the power cord. If damage is found such as cracking or ageing the power cord 

must be replaced by a competent person using the correct Numatic original part.
● Change dust bag frequently.
● Keep diffuser filter (where fitted) clean.
● Only use the brushes provided with the machine. The use of other brushes may impair safety.

This product complies with the requirements of IEC/EN 60335-2-69 2012.
The primary use for this machine is commercial, for example in hotels, schools, 

hospitals, factories, shops and offices.
If the vacuum cleaner stops working, remove the plug from the wall before investigating where the fault lies.
If the vacuum cleaner has a blockage, switch off, remove the plug from the socket outlet, and inspect the floor tool, 
wands and hose for debris. If the floor tool, wands and hose are clear, replace the dust bag and clean the filter.
The vacuum cleaner should be inspected after use for damage.
The power light will illuminate, when your machine is connected to a suitable power supply (where fitted).

NOTES

DO

Information for dry use vacuum cleaners

Ensure you read the instruction manual before using the machine.
Operators shall be adequately instructed on the use of these machines, as with all electrical 
equipment, care and attention must be exercised at all times during use, you must also make certain 
that routine and preventative maintenance is carried out periodically to ensure safe operation.
Failure to carry out maintenance as necessary, including the replacement of parts to the correct 
standard could render this equipment unsafe and the manufacturer can accept no responsibility in 
this respect.

This machine is for DRY USE only 
You must disconnect the machine from the mains by removing the plug from the supply socket BEFORE cleaning or 
maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function. 
This appliance is intended to be assembled, cleaned and maintained by an adult.
This machine is not suitable for the collection of biological hazards, hazardous or explosive dusts. Contact your 
local distributor if you require a machine capable of performing these tasks.
This machine is not a toy; children shall not play with this machine.
The machine must not to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
You must not allow the supply cord to come into contact with rotating brushes (if fitted).
Only use the socket outlet on the machine for purposes specified in the instructions (where fitted).

WARNING

This machine must not be stored outside, or used in wet environments, or to collect wet materials. 
The vacuum cleaner should be stored in a dry place and is for indoor use only.
You must ensure that the filtration system fitted to the machine is suitable for the material being 
collected.

CAUTION

● Unreel the cable with one pull or pull on the cable to unplug the machine from the power supply.
● Use to suck up hot ashes or lighted cigarette ends.
● Use steam cleaners, pressure washers or immerse in water to clean the machine.
● Attempt machine maintenance or cleaning unless the power supply plug has been removed from 
the supply outlet.
● Use in a wet environment or to collect wet materials.
● Store your machine in wet conditions.

DON’T




