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De leverancier van dit product heeft officieel bevestigd dat dit 

product, Persoon Beveiligingsschakelaar met Nul-

spanningsbeveiliging, door ons, Glashobby-Webshop 

genoemd, Art. Nummer PPS-NVS-10115 

Voldoet aan de volgende Standaarden en Normen: 

HD 639 S1:2002 + A1:03 

VDE 0620-1:2005 

ICE 60884-2-5:1995 

ICE 60884-1:2002 

Volgens de bepalingen van de richtlijnen:  

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

EG-EMV-Richtlijn 2004/108/EWG 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen: 

Glashobby Webshop 

Regge 9, 3904 NM Veenendaal, Nederland 

Tel: +31(0) 318 502037 

Internet: www.glashobby-webshop.nl 

E-Mail: info@glashobby-webshop.nl 

Van maandag 10:00 hr. tot vrijdag 17:30 hr. 
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Geachte klant, 

Dank u voor de aankoop van dit product. 

Dit product is-is getest en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale 
richtlijnen. De CE status is bevestigd en de bijbehorende verklaringen zijn verkrijgbaar bij de 
fabrikant. Om de aangeleverde status van het product en de goede werking ervan te 
waarborgen is het goed Kennis te nemen van deze gebruiksaanwijzing. Lees daarom de 
handleiding geheel door en volg alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsaspecten voor het 
gebruik van het product, op!  

Omvang van de levering 

- Persoon Beveiligingsschakelaar (Aardlekschakelaar) 
- Gebruikershandleiding 

De veiligheidsvoorschriften dienen absoluut in acht te worden genomen! 

Deze handleiding maakt deel uit van het genoemde product. Het bevat belangrijke 
informatie over de bediening en gebruik. Houdt hier rekening mee indien u dit product aan 
derden doorgeeft. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. 

Beveiligingsadvies 
 
De aardlekschakelaar is uitgerust met een test-knop. De functionele eigenschappen 
moeten voordat u het apparaat gebruikt, en daarna op regelmatige tijdstippen (min. 1 x 
per week) worden getest.  Als de aardlekschakelaar in deze test niet functioneert, is er 
geen persoonlijke bescherming! Het apparaat moet dan onmiddellijk worden vervangen! 
In geval van schade, veroorzaakt door het niet volgen van de regels in deze handleiding, 
zal dit leiden tot verlies van de garantie. We accepteren geen aansprakelijkheid voor 
gevolgschade. 

- Voor de veiligheid en certificering (CE) is het eigenmachtig ombouwen en / of wijziging 
van het product verboden. Haal dit product nooit uitelkaar. 

- Het product is niet geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen de gevaren bij het gebruik 
van elektrische apparaten niet overzien. Houd daarom elektrische apparatuur buiten het 
bereik van kinderen! 

- De structuur van het product komt overeen met beschermingsklasse 1. Als stroombron 
slechts een juist geaard stopcontact, bedoeld voor (230 V ~ / 50 Hz) gebruikt worden. 

- In een commerciële omgeving, moet men de regels van de preventie van ongevallen van 
de formele bestaande instituten voor elektrische installaties en apparatuur volgen. 

- In scholen, opleidingscentra, clubs en zelfhulp workshops, mag alleen opgeleid personeel 
de verantwoordelijkheid, de exploitatie en het toezicht op het product op zich nemen. 

- Wees voorzichtig bij het hanteren van het product. Stoten, slagen of een val van een 
geringe hoogte kan tot beschadiging leiden.  

- Gebruik het product nooit vanuit een koude naar een warme omgeving. In dergelijke 
gevallen kan, onder bepaalde omstandigheden, vocht in of rond de behuizing van het 
product, condenseren. Dit kan leiden tot vernietiging van het product. Laat het product 
eerst op kamertemperatuur komen voordat u deze aansluit op de netspanning. 
Verdamping van condensaat, kan afhankelijk van de omstandigheden, enkele uren duren. 

- Het product niet aan met vochtige of natte handen aanraken. 
- Zorg ervoor dat de isolatie van het gehele product niet beschadigd of vernield raakt. 

Test het product vóór elk gebruik, op schade. Indien u enige schade opmerkt, mag u het 
product niet gebruiken. Het kan fataal zijn! 

Als het product voor een lange tijd niet wordt gebruikt, haal het dan uit het stopcontact.  

Vermijd de volgende milieuomstandigheden, ter plaatse of tijdens het 
transport: 

- Vocht of te hoge luchtvochtigheid 
- Extreme kou of hitte 
- Stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen 
- Sterke trillingen 
- Sterke magnetische velden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers 

Aansluiting 

Alleen gekwalificeerd personeel mag de aansluitingen van elk apparaat uit voeren, en alleen 
als het product niet op het stopcontact is aangesloten. Eerst moet men de vier schroeven 
aan de achterkant van het klepje van het apparaat lossen. Open het deksel (kan een beetje 
plakkerig zijn doordat de pakking kan kleven), open de trekontlasting en steek de 
verbindingskabel door de tule. Zorg ervoor dat de doorvoertule, goed rondom de kabel 
sluit.  Monteer de trekontlasting en de draden met aderhulzen, zoals aangegeven in de 
binnenkant van de aansluiting (bedrading in het midden = Aarde). Sluit vervolgens het 
deksel met de 4 schroeven af. 

Nu kan het apparaat in het stopcontact. Na het indrukken van de groene Reset knop, is het 
apparaat is klaar voor gebruik. Druk nu op, de blauwe test-knop om de goede "Goede 
Werking" te controleren (zoals beschreven in "Bediening"). 

 

 

 

 
Onderhoud en Reiniging 
 
 

Het product is onderhoudsvrij, dus nooit demonteren. Het product bevat geen Service 
benodigde onderdelen. Daarnaast zal demontage tot verliest de CE-goedkeuring en de 
garantie leiden. 

 

Haal de aardlekschakelaar uit het stopcontact, voor u het reinigt. 
 

- U kunt het product met een zachte, schone, droge en Pluisvrije doek schoonmaken. 

-  Voor het verwijderen van zware vervuiling, bevochtig u de doek met lauwwarm water. 

-  Gebruik geen, op oplosmiddelen gebaseerde reinigingsmiddelen. De kunststof 
behuizing en tekstlabels kunnen daarbij beschadigd worden. 

Wacht totdat de aardlekschakelaar volledig droog is, voordat u deze weer in het 
stopcontact steekt. Anders bestaat het risico van een elektrische schok. 

 
Verwijdering (weggooien)  

 
- Gooi een onbruikbaar product, in overeenstemming met de plaatselijk geldende en 

wettelijke vereisten, weg. 
 

Bediening (alleen voor privégebruik) 
 

- Steek de aardlekschakelaar in het stopcontact. 
- Druk de Oranje knop Reset. 
- Voor de operationele gereedheid, verschijnt een rood pictogram in het venster. 
- Druk op de Rode test-knop. Hierbij wordt een foutstroom gesimuleerd. 
- Met de juiste werking van de veiligheidsschakelaar, verbreekt deze nu de consument van 

het elektriciteitsnet. Dit wordt weergegeven in het venster door de uitgeschakelde rood 
licht. 

- Een goede werking product is de enige garantie voor de bescherming van mens en dier. 
- Voor het weer in werking stellen, drukt weer op de Oranje reset-knop. 
- Nu kan de aangesloten verbruikende apparatuur worden aangesloten of ingeschakeld. 
- De Aardlekschakelaar is uitgerust met een extra afdichting bewakingssysteem. Mocht er 

water in de schakelaar komen dan kan de schakelaar niet meer gereset worden! 
 

Functies en Specificaties 
 

Lekstroom uitschakeling: <30 mA 
Aansluitspanning: 230 V ~ / 50 Hz 
Maximum Belasting: 16 A (3,680 W) 
Aantal geschakelde polen: 2-polen  
Groep Zekering: 16 A 
Beschermingsklasse: IP 54 
Afmetingen: 126 x 50 x 88 mm 

Bedoeld gebruik 
 

De draagbare aardlekschakelaar met nulspanningsbeveiliging, is ontworpen voor 
bouwplaatsen, evenals voor huis en tuin. Het wordt aangesloten tussen de voeding en de 
verbruiker van de consument en biedt optimale bescherming tegen contact met 
stroomvoerende delen en herstarts van een machine na een spanningsfalen, gevolgd door 
een herstel. 

Typische toepassingsvoorbeelden 
 

Werkplaats 

Boormachines, cirkelzagen, soldeerbouten- en andere elektrische apparaten 
 

Huishouden 

Wasmachines, drogers, vaatwassers, strijkijzers, haardrogers, drogen afzuigkappen, 
stofzuigers, keukenmachines, broodroosters, wafelijzers, kinderspeelgoed, Modeltreinen, 
staande lampen gemaakt van metaal, waterzuiveringsinstallaties, verwarming en nog veel 
meer. 
 

Tuin 

Grasmaaiers, heggenschaar, andere Trimmers, Zagen, verticuteermachines, Tuin pompen, 
stopcontacten voor extern gebruik, etc. 
 

Aquaria, Terraria en Zwembaden 

Lampen, verwarmingselementen, warmtelampen Pompen, installaties Filter, etc. 
 

Vrije tijd en vakantie 
Voor de veiligheid van voedingen in Campers, Caravans, in tenten, etc. 
 

Voor alle hierboven genoemde toepassingen, altijd de veiligheidsaanbevelingen van deze 
handleiding volgen. 

 


