
PSP 180-11
PSP 200-11
PSP 370-11

Käyttöopas
Alkuperäisen oppaan käännös

Varoitus! Lue opas ennen koneen käyttöä.
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Koneen käyttö
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Käynnistys

Kokoaminen
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Koneen puhdistus
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Rummun 
koko

Puhdistusalue Paino 
(käyttövalmiina)

Äänenpaine

180
200
370

8 L
9 L
15 L

26.8 m 7.6 kg
8.0 kg
8.2 kg

60.7 dB (A) 
Epävarmuusarvo 

0.2 dB
Suojausluokka Koko

180
200
370

Class II 340 x 340 x 340 mm
360 x 370 x 430 mm
355 x 355 x 465 mm

Päivittäin
Kone on pidettävä puhtaana, sen letkut ja putket mukaan lukien. 
Varmista, että pölypussi ja suodatin on asennettu koneeseen.
Tarkasta virtajohto säännöllisesti.
Tarkasta pölypussi usein.
Tarkasta, että suodattimet ovat puhtaat.

Viikoittain – päivittäisten tarkastusten lisäksi:
Tarkasta osat kulumien ja vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa heti.
Höyry- tai painepesuria ei saa käyttää.

Tiedot

Vaihto-osat

TriTex suodatin
604165 TriTex suodatin

HepaFlo suodatinpussit
604015 180 / 200 NVM 1CH (10 kpl pakkaus)
604016 370 NVM 2BH (10 kpl pakkaus)



Etupaneelin irrottaminen

Etupaneelin kokoaminen
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WEEE-lainsäädäntö
Pölynimuri, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava kierrätystä varten.
Koskee vain EU-maita
Pölynimuria ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Euroopan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten 
sovellusten mukaan.
Käytöstä poistettavien pölynimureiden sisältämät materiaalit on lajiteltava ja 
toimitettava kierrätykseen.

Arvokilpi
Koneen tiedot

Kuulonsuojaimet Turvajalkineet Päänsuojaimet Suojakäsineet Silmiensuojain Suojavaatetus

Huomautus* Tarvittavat henkilönsuojaimet on määritettävä riskiarvioinnissa.

Pöly- ja 
allergeenisuojaimet

Turvallisuuden kannalta tärkeät osat
Virtajohto: 
  HO5-VV-F  10 x 2 x 1.00 mm2

Lattian 
liukkaudesta 

varoittava kyltti

Huomiotakki

Henkilönsuojaimet, joita saatetaan tarvita joissain tilanteissa.

Jos ongelmaa ei saada korjattua tai jos laite vioittuu, ota yhteys Numatic-jälleenmyyjään
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Jännite
Taajuus
Nimellisteho
Paino (käyttövalmiina)
Yrityksen nimi ja osoite
Malli
Koneen valmistusvuoden/-viikon sarjanumero
WEEE-logo
Suojausluokka
CE-merkki10
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Lue käyttöopas ennen koneen käyttöä.
Käyttäjät on opastettava asianmukaisesti koneen käyttöön. 
Kaikkien sähkölaitteiden tapaan laitteen käytössä on oltava huolellinen ja varovainen. 
Turvallinen käyttö edellyttää myös, että rutiini- ja määräaikaishuolloista huolehditaan ajallaan.
Jos tarvittavista huolloista ja oikeiden varaosien käytöstä ei huolehdita, koneen käyttö ei ole 
turvallista. Valmistaja ei hyväksy vastuuta tällaisissa tapauksissa.

Kone on tarkoitettu ainoastaan KUIVAKÄYTTÖÖN. 
Koneen virta on katkaistava irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ENNEN koneen puhdistusta, huoltoa ja osien 
vaihtoa tai kun koneen toimintoja muutetaan. 
Laitteen kokoaminen, puhdistaminen ja huoltaminen on tarkoitettu aikuisen tehtäväksi.
Kone ei sovellu vahingollisen, biologisesti vaarallisen tai räjähdysherkän pölyn poistoon. 
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset koneen tämän tyyppisiin tehtäviin.
Tätä konetta eivät saa käyttää fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, ellei heitä 
valvota tai ole opastettu käyttämään konetta.
Älä anna virtajohdon osua pyöriviin harjoihin (jos käytössä).
Koneen liitäntää (jos käytössä) saa käyttää vain ohjeissa määritettyihin tarkoituksiin.
Tämä kone ei ole lelu; lapset eivät saa leikkiä sillä.

Tietoja KUIVAKÄYTTÖISISTÄ pölynimureista

Varoitus

● Johtoa ei saa vetää ulos yhdellä vedolla, eikä konetta saa irrottaa virtalähteestä vetämällä 
johdosta.
● Pölynimurilla ei saa imuroida kuumaa tuhkaa tai palavia tupakantumppeja.
● Konetta ei saa puhdistaa höyry- tai painepesurilla tai upottamalla se veteen.
● Konetta ei saa huoltaa tai puhdistaa, jos pistotulppa on pistorasiassa.
● Konetta ei saa käyttää märissä olosuhteissa eikä sillä saa imuroida märkiä materiaaleja.
● Konetta ei saa säilyttää märissä tiloissa.

● Kone on pidettävä puhtaana.
● Suodattimet on pidettävä puhtaina.
● Käytä suodatinpusseja, sillä ne parantavat tehoa ja pitävät koneen puhtaana.
● Käytä Numaticin alkuperäisiä suodatinpusseja, kun konetta käytetään olosuhteissa, joissa 
käsitellään hienojakoista pölyä.
● Letkut ja putket on pidettävä vapaina tukoksista.
● Kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettava heti.

● Tarkasta virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohdossa näkyy vaurioita, kuten halkeilua tai kulumia, vain 
koulutettu henkilö saa vaihtaa sen Numaticin alkuperäiseen vaihto-osaan.
● Vaihda pölypussi usein.
● Hajottimen suodatin (jos käytössä) on pidettävä puhtaana.
● Käytä vain koneen mukana toimitettuja harjoja. Muiden harjojen käyttö voi olla vaarallista.

Tuote noudattaa standardin EN 60335-2.69 2012 vaatimuksia.
Kone soveltuu kaupalliseen käyttöön ja normaalia siivousta perusteellisempaan 

puhdistukseen esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa.
Jos pölynimuri lakkaa toimimasta, irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin aloitat ongelman selvittämisen.
Jos pölynimurissa on tukos, katkaise virta, irrota pistotulppa pistorasiasta ja tarkista, ettei lattiatyökalussa, 
putkissa tai letkussa ole roskia. Jos lattiatyökalu, putket ja letku ovat puhtaat, vaihda pölypussi ja puhdista 
suodatin.
Pölynimuri täytyy tarkastaa käytön jälkeen vaurioiden varalta.
Virran merkkivalo syttyy, kun kone kytketään sopivaan virtalähteeseen.

Konetta ei saa säilyttää ulkona tai käyttää märissä olosuhteissa eikä sillä saa imuroida märkiä 
materiaaleja. 

Pölynimuria on säilytettävä kuivassa paikassa ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Varmista, että koneeseen asennettu suodatusjärjestelmä soveltuu imuroitavalle materiaalille.Huomio

Huomautuksia

OIKEIN

VÄÄRIN



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU 
YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraavat laitteet 
täyttävät kaikki asiaankuuluvat seuraavat EU-direktiivien 
määräykset :

Koneen kuvaus:              Pölynimuri   
Tyyppi: HVR, HET, HHR, HVX, HDK, HDX, HDH, HRP, HEP, VNR, 
NNR, NRV, EVR series

Asiaa koskevat standardit, joihin vaatimuksenmukaisuutta 
vakuutetaan  sisältävät
IEC 60335-1
EN 60335-1:2012
IEC 60335-2.2
IEC 60335-2.69
EN 60335-2.69:2012
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1+A2
EN 62233:2008

Tämän laitteen tekninen rakennekuvaus säilytetään 
valmistajan osoitteessa allekirjoittaneen valtuuttamana:

Allekirjoitus: Päivä: 01/06/2014
Numatic International Limited,  
Chard , Somerset. 
TA20 2GB 
www.numatic.co.uk FI
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Asema: Tekninen JohtajaAllekirjoitus:Allyn Boyes  

Valmistaja:        Numatic International Limited

Konedirektiivi  2006/42/EC
EMC Direktiivi2004/108/EC
RoHS Direktiivi 2011/65/EU
Pölynimureiden energiamerkinnät EU/665/2013–2010/30/EU
Pölynimureiden ekosuunnitteluvaatimukset EU/666/2013–2009/125/



Huomautuksia
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Model ID

Vacuum Cleaners - EU Data Sheet
In accordance with (EU) Regulation No 665/2013

Numatic International

PSP 180-11
PSP 200-11
PSP 370-11

Energy efficiency class A

Annual energy consumption in kWh per annum
Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 
cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how 
the appliance is used.

25.2

Cleaning performance on carpet C

Cleaning performance on hard floor C

Dust re-emmision C

Sound power level                                                                       db (A) 72

Rated input power                                                                              W 620
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