
Best BC 20-35-50  
WAARSCHUWING VOOR CORRECT GEBRUIK 
Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Mocht u 
het verliezen, dan kunt u het downloaden van onze site: 
www.gisowatt.it 
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen 
ouder dan 8 jaar of personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke en mentale vermogens, of die geen ervaring 
of de nodige kennis hebben, op voorwaarde dat onder 
toezicht of na ontvangst van instructies over veilig 
gebruik van het apparaat en na het begrijpen van de 
bijbehorende gevaren. 
• Reiniging en onderhoud uit te voeren door de 
gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen zonder toezicht van een volwassene. 
• Een elektrisch apparaat is geen speelgoed. Gebruik en 
bewaar het buiten het bereik van kinderen; kinderen 
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat 
ze niet met het apparaat spelen. 
• Alle verpakkingen (kartonnen doos, PSE-
bescherming, enz.) moeten buiten het bereik van 
kinderen worden gehouden. 

• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met 
wisselstroom. Voordat u het inschakelt, moet u ervoor 
zorgen dat het vermogen hetzelfde is als het vermogen 
dat op het typeplaatje staat aangegeven. 
• Sluit het apparaat ALLEEN aan op geaarde 
stopcontacten met een minimumvermogen van 10A. 
• Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het 
stopcontact te halen. 
• Controleer of het elektrische systeem is uitgerust met 
een differentieelschakelaar (type automatische 
uitschakeling). 
• Gebruik een elektrische verlengstuk alleen in perfecte 
omstandigheden en zorg ervoor dat geschikt is voor de 
kracht van het apparaat. 
• Laat het apparaat nooit onbeheerd werken. 
• Draai de voedingskabel volledig af voordat u het 
apparaat start. 
• Richt de zuigslang niet op oren, ogen, haar of 
personen of dieren in het algemeen. 

 
• RISICO OP VALLEN 
Klim niet op of ga niet op de hoes van het apparaat 
zitten. 
• Gebruik het apparaat nooit: 
- met natte of vochtige handen; 
- indien het apparaat is gevallen en duidelijke tekenen 
van breuk of mankementen vertoont; 
- als de stekker of het voedingssnoer defect is. 
• Koppel het apparaat ALTIJD onmiddellijk na gebruik 
en voor eventuele reinigings- of 
onderhoudswerkzaamheden los. 
• Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 
specialisten die de originele reserveonderdelen van de 
fabrikant bewaren en gebruiken. 
• Het zelf repareren van het apparaat kan uiterst 
gevaarlijk zijn en doet de keuring ongeldig verklaren. 

• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze 
worden vervangen door de fabrikant of zijn technische 
dienst of in elk geval door een persoon met een 
vergelijkbare kwalificatie om elk risico te voorkomen 
(zie de bijgevoegde lijst). 
• In overeenstemming met de huidige wetgeving moet 
elk apparaat dat het einde van zijn levenscyclus heeft 
bereikt, onbruikbaar worden gemaakt door het 
voedingssnoer af te knippen voordat het wordt 
verwijderd. 
• Reinig het apparaat alleen met water. Gebruik geen 
trichloorethyleen, oplosmiddelen of schurende 
reinigingsmiddelen. 

 
Waarschuwing: 
• Laat de voedingskabel nooit over scherpe randen lopen om te voorkomen dat deze wordt doorgesneden, druk hem niet plat en 
houd hem uit de buurt van de roterende elektrische borstels. 
• Schakel bij lekkages (schuim of vloeistof) het apparaat direct uit. 
• Vacuüm geen ontvlambare, potentieel explosieve of bijtende stoffen en gloeiende as. 
Deze stoffen kunnen de veiligheid en werking van het apparaat in gevaar brengen. 
• Gebruik het apparaat niet in gasverzadigde omgevingen. 
NEE! 
 



 
Onderhoud 
• Deze machine mag alleen binnenshuis worden opgeslagen. 
• Reinig regelmatig de behuizing waar de veiligheidsvlotter glijdt 
  en inspecteer het periodiek om de goede werking ervan te controleren. 
• Gebruik het apparaat niet wanneer het filtersysteem beschadigd is. 

De  
Technische specificaties: 
Voedingsspanning: 220-240 V 50-60Hz 
Nominaal vermogen: 1200 W 
Luchtstroom ca.: 60 l/sec 
Max zuigkracht ca. : 240mbar 
 
Operatie:  
Exaust vloeistofbuis PC 50: 
 

 

 

Inschakelen :     Vertrouw op de motoreenheid: 

       

 

 

Het filter gebruiken:                    De stofzak gebruiken: 

   

 

Het schuimfilter gebruiken:       Het mandfilter gebruiken 

 

 

 

Om bijzonder fijn stof te stofzuigen, gebruikt u het carftrigefilter (indien meegeleverd) naast het cartrigefilter (indien 
meegeleverd). Om vloeistof te vacuümen, gebruikt u alleen het schuimfilter. 

 

Bedieningspaneel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een: Keuzeschakelaar ("A"): in 
de stand "AUTOMATIC" ( ).  

Het apparaat werkt synchroon 
met het elektrisch 

d h  

E: "Zelfreinigend filter" 
handmatige functie 

B: - Aan/uit-schakelaar ("B"): • 
positie "I" - Toestel aan  

Positie "0" – Apparaat uit 

C : Waarschuwingslampje 
("C") op:  

start handmatig de functie 
"Zelfreinigend filter"; druk op 
de oranje schakelaar ("E"). 



 

 

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, blijft het 8/10 seconden draaien, waarna de zelfreinigende filterfunctie begint.* 

Het stopcontact is geschikt voor aansluiting van elektrisch gereedschap met een maximaal toegestaan vermogen van 2000Watt. 
Sluit NOOIT elektrisch gereedschap aan met een hogere beoordeling. • Sluit NOOIT meer dan één elektrisch gereedschap aan op 
het stopcontact van de motoreenheid.* 

*De Best BC 20 is niet voorzien van de zelfreinigende filterfunctie en stopcontact. 

 

WAARSCHUWING: Koppel de toepassing altijd los van de voeding voordat u de filter op 
enigerlei wijze schoonmaakt of onderhoudt 

Gooi elektrisch gereedschap niet weg bij het huishoudelijk afval! In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de implementatie ervan in overeenstemming met de 
nationale wetgeving, moeten elektrische gereedschappen die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt, gescheiden worden 
ingezameld en worden teruggebracht naar een milieuvriendelijke recyclingfaciliteit. 
 

"EU"-CONFORMITEITSVERKLARING 
De fabrikant verklaart dat de producten beschreven in deze instructies 
PC35 - PC50 SFC Evolution 
Type GSW 24   voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijnen: 2014/35/EU - 2014/30/EU - 2011/65/EU 
en is in overeenstemming met de normen 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 60335-2-69:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55014-2:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 
 
Dit product is vervaardigd door 
Tecnoplastica Groep Srl 
Via La Rosa, 217 
23010 Piantedo SO 
 
Gisowatt is een geregistreerd handelsmerk van Tecnoplastica Group Srl 
 
 
 
 
 
  



Best Environmental & Safety Technology B.V. 
Driemanssteeweg 250 
3084CB Rotterdam 
 

Verklaart dat de hieronder beschreven arbeidsmiddelen:  

 
200.110.1.01 – BestClean 20 – H klasse stofzuiger 
200.120.1.01 – BestClean 35 – H klasse stofzuiger 
200.150.1.01 – BestClean 50 – H klasse stofzuiger 
 

 

In overeenstemming is met de Sci Eisen aan arbeidsmiddelen en voldoet aan de NEN-EN-IEC 60335-2-69 Annex AA 
(klasse H). 

 

Rotterdam, 1 juli 2022. 

 

Shailendra Harinarain 
Bedrijfsleider 
 
 


