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Selline sümbol
seadmel või pakendil
tähendab, et seadet ei tohi olmeprügi hulka
visata. Kasutuskõlbmatu seade tuleb viia
spetsiaalsesse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Tagades seadme
nõuetekohase utiliseerimise, aitate vältida
negatiivse mõju põhjustamist keskkonnale
ja inimeste tervisele, mida seadme
jäätmete ebaõige käitlemine põhjustada
võib. Lisainformatsiooni selle toote
ümbertöötlemise kohtasaate kohalikust
omavalitsusest, majapidamisjäätmete
ümbertöötlemisettevõttest või seadme müüjalt.

Latviešu

EL
RU
TR
HR

Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. Tas jānodod attiecīgos
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas
punktos pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī
produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet izvairīties
no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt nepareizi veicot šī produkta utilizāciju.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī
produkta utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar
savas pilsētas domi, savu sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kur jūs
iegādājāties šo produktu.

Lietuviškai

Simbolis
ant šio gaminio arba jo pakuotės
reiškia, kad tokį gaminį draudžiama išmesti
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoje
to, tokį gaminį privaloma perduoti į atitinkamą
surinkimo vietą, kurioje grąžinamajam
perdirbimui surenkami elektros ir elektroniniai
prietaisai. Užtikrinę, kad šis prietaisas bus
išmestas taisyklingai, padėsite išvengti
potencialiai neigiamo poveikio aplinkai ir
žmonių sveikatai, kuris galėtų atsirasti šį gaminį
išmetus netinkamai. Daugiau informacijos
apie tokių prietaisų grąžinamąjį perdirbimą
teiraukitės jūsų vietovės savivaldos institucijoje,
jus aptarnaujančioje buitinių atliekų išvežimo
tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
gaminį.
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Polski

Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
można usuwać razem z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Należy oddać go
do odpowiedniego punktu skupu surowców
wtórnych, zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w
eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym
Urzędem Miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

Česky

Symbol
na výrobku nebo obalu naznačuje,
že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s
domácím odpadem. Místo toho se musí odevzdat
do příslušné sběrny k recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
recyklace výrobku pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, ke kterým by jinak došlo v důsledku
nevhodné manipulace s tímto výrobkem.
Podrobnější informace k recyklaci tohoto výrobku
získáte u Vašeho místního obecního úřadu,
orgánu pro likvidace odpadu a prodejny, kde jste
výrobek zakoupilil.

Slovenščina

Simbol
na izdelku ali embalaži označuje,
da naprava ne spada v gospodinjske odpadke.
Napravo je treba predati v primerno zbiralno
točko za recikliranje električnih in elektronskih
naprav. S pravilnim odlaganjem izdelka
boste pripomogli k onemogočanju možnih
negativnih posledic na okolje in človeško
zdravje, ki v jih v nasprotnem primeru lahko
povzroči neprimerno odlaganje tega izdelka.
Za podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka se posvetujte z lokalno
mestno pisarno, odlagalnimi storitvami za
gospodinjske odpadke ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
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Magyar

A terméken vagy a csomagolásán
található szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Helyette egy elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt
gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő
ártalmatlanítása révén megelőzhetők azok a
környezetre és emberi szervezetre gyakorolt
potenciális negatív hatások, amelyek a termék
nem megfelelő hulladékkezelése mellett jelentkeznének. Ha további információkra van szüksége a termék újrahasznosításával kapcsolatban, forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz,
a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz
vagy a terméket forgalmazó bolthoz.

Slovensky

Symbol
na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domácim odpadom.
Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických výrobkov. Vhodnou formou
likvidácie pomôžete zabrániť potenciálnym
negatívnym dôsledkom na životné prostredie
a zdravie osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť
nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Ohľadom
podrobnejších informácií o recyklácii tohto
výrobku sa obráťte na regionálnu kanceláriu,
službu na likvidáciu odpadu z domácnosti alebo
miesto kúpy tohto výrobku.

Ελληνικά

Τοσύμβολο
επάνω στο προϊόν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως, θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σσημείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας
ότι το ππροϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινηυγεία, οι οποίες θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο
χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού.
Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής
σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.

Pусский

LT

Этот символна
продукте или его
упаковке указывает,что он не подлежит
утилизации в качестве бытовых
отходов. Вместо этого его следует
сдать в соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования
для последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
потенциального ущерба окружающей среде
и здоровью людей, который возможен
вследствие неправильного обращения с
подобными отходами. За более подробной
информацией об утилизации этого изделия
просьба обращаться к местным властям,
в службу по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.

PL
CS
SK
HU
SL
EL
RU

Türkçe

TR

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

HR
Ürün
ya da ambalajı üzerindeki işaret,
bu ürünün ev atığı gibi görülmemesi gerektiği
anlamına gelir. Ayrıca ürün, elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri kazanımını
sağlamak için uygun toplama noktasına
götürülmelidir. Cihazı doğru bir şekilde
atarsanız, ürünün uygunsuz bir şekilde çöpe
atılmasıyla çevre ve insan sağlığı üzerinde
meydana gelecekpotansiyel olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz.
Ürünün geri kazanımı konusunda daha fazla
bilgi edinmekiçin, şehrinizdeki yerel yetkilileri,
ev atıklarınızın toplamasından sorumlu servisi
ya da ürünü aldığınız mağazayı arayın.

Hrvatski

Simbol
na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne smije
smatrati komunalnim otpadom. Umjesto toga
odnesite ga u centar za prikupljanje otpada za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog uređaja pomoći
ćete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do čega
inače može doći uslijed nepropisnog odlaganja
ovog proizvoda. Za podrobnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda obratite se uredu
lokalne samouprave, centru za zbrinjavanje
komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
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Σύμβολα εμφάνισης

Ένδειξη πλήρωσης
σακούλας σκόνης:
Η σακούλα σκόνης είναι
γεμάτη και πρέπει να
αντικατασταθεί.
όταν η ενδεικτική λυχνία
είναι εντελώς κόκκινη.
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Οδηγίες ασφάλειας

• Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα αν δεν έχετε
τοποθετήσει σωστά τη
σακούλα σκόνης και τα
φίλτρα.
• Αυτό το μηχάνημα
δεν προορίζεται
για αναρρόφηση
επικίνδυνων υλικών
ή αερίων. Αν το
χρησιμοποιήσετε για
τέτοια χρήση, μπορεί
να εκθέσετε την
ανθρώπινη υγεία σε
σοβαρούς κινδύνους.
• Το μηχάνημα αυτό
δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για
αναρρόφηση νερού ή
άλλων υγρών.
• Μην περισυλλέγετε
αιχμηρά αντικείμενα
όπως βελόνες ή
κομμάτια γυαλιού.
• Μην περισυλλέγετε
ο,τιδήποτε καίγεται ή
βγάζει καπνό, όπως
τσιγάρα, σπίρτα ή
καυτές στάχτες.
• Να χρησιμοποιείτε
και να αποθηκεύετε
το μηχάνημα σε
εσωτερικό χώρο και σε
ξηρό περιβάλλον.
• Μη χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα σε

•
•

•

•

•

εξωτερικούς χώρους.
Μη χειρίζεστε το
μηχάνημα με βρεγμένα
χέρια.
Θέστε το μηχάνημα
εκτός λειτουργίας πριν
το αποσυνδέσετε από
την πρίζα.
Για να το
αποσυνδέσετε από
την πρίζα, τραβήξτε το
φις και όχι το καλώδιο.
Μη μεταφέρετε και μην
τραβάτε το μηχάνημα
από το καλώδιο.
Το μηχάνημα
δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται αν
το καλώδιο εμφανίζει
σημάδια βλάβης.
Ελέγχετε τακτικά το
καλώδιο για τυχόν
βλάβες, και ιδιαίτερα
αν έχει φθαρεί, αν έχει
μαγκωθεί σε πόρτα ή
αν έχει πατηθεί.
Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα αν φαίνεται
ελαττωματικό. Αν το
μηχάνημα έχει πέσει
κάτω, έχει πάθει
βλάβη, έχει παραμείνει
σε εξωτερικό χώρο ή
έχει βραχεί, ζητήστε
να το ελέγξουν σε
ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
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• Δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται
αλλαγές ή μετατροπές
στα μηχανικά ή
ηλεκτρικά εξαρτήματα
ασφάλειας.
• Όλες οι επισκευές
πρέπει να εκτελούνται
σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
• Να χρησιμοποιείτε
μόνο γνήσιες σακούλες
σκόνης, γνήσια φίλτρα
και γνήσια εξαρτήματα
Nilﬁsk από τον τοπικό
σας αντιπρόσωπο.
Η χρήση μη
εξουσιοδοτημένων
σακουλών σκόνης και
φίλτρων ακυρώνει την
εγγύηση.
• Θέστε το μηχάνημα
εκτός λειτουργίας και
αποσυνδέστε το πριν
αλλάξετε σακούλα
σκόνης ή φίλτρο,
τραβώντας το φις και
όχι το καλώδιο.
• Η συσκευή
αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και
άτομα με μειωμένη
φυσική, αισθητήρια ή
νοητική ικανότητα ή
με έλλειψη εμπειρίας
80

ή γνώσεων, μόνο εάν
επιβλέπονται ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής
και κατανοούν τους
κινδύνους.
• Τα παιδιά πρέπει να
επιτηρούνται ώστε
να διασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη
συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η
συντήρηση δεν πρέπει
να πραγματοποιείται
από παιδιά, εάν δεν
επιβλέπονται.
• Αν προκληθεί
ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας,
θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή από
το εξουσιοδοτημένο
σέρβις ενός
αντιπροσώπου ή
από κατάλληλα
εκπαιδευμένο
προσωπικό για την
αποφυγή κινδύνου.
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Οδηγίες χρήσης
Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά στο κάτω μέρος του
μηχανήματος αντιστοιχεί στην τάση
του ηλεκτρικού δικτύου.
Εκκίνηση Διακοπή λειτουργίας
Εκκίνηση
Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω και
συνδέστε το μηχάνημα σε μία πρίζα.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης και προσαρμόστε
το επίπεδο ισχύος.
Διακοπή λειτουργίας
Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας
και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
πρίζα τραβώντας το φις και όχι το
καλώδιο.
1

Σύνδεση σωλήνα, εύκαμπτου
σωλήνα και ακροφυσίων
1. Τοποθετήστε το εξάρτημα
σύνδεσης του σωλήνα μέσα στην
είσοδο αναρρόφησης.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
στο μεταλλικό σωλήνα.
3. Συνδέστε το σωλήνα στο
ακροφύσιο.
4. O μεταλλικός σωλήνας είναι
τηλεσκοπικός και μπορεί να
προσαρμοστεί στο ύψος σας.
Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για να
επεκτείνετε το σωλήνα και σπρώξτε
τον προς τα πίσω για να τον
μικρύνετε στο επιθυμητό μήκος.

Αλλαγή της σακούλας σκόνης και
των φίλτρων

ET
LV

Το μέγεθος και η ποιότητα των
σακουλών σκόνης και των φίλτρων
επηρεάζουν την αποδοτικότητα
του μηχανήματος. Η χρήση μη
γνήσιων σακουλών σκόνης και μη
γνήσιων φίλτρων Nilﬁsk ενδέχεται να
προκαλέσει περιορισμένη ροή αέρα η
οποία ίσως να έχει ως αποτέλεσμα την
υπερφόρτωση του μηχανήματος. Η
χρήση μη γνήσιων σακουλών σκόνης
και μη γνήσιων φίλτρων Nilﬁsk θα
ακυρώσει την εγγύηση.
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2 Αλλαγή της σακούλας σκόνης
Η ένδειξη του σάκου συλλογής σκόνης
μετατρέπεται τελείως σε κόκκινη,
όταν πρέπει να αλλαχθεί η σακούλα
σκόνης.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες
σακούλες σκόνης Nilﬁsk.

EL
RU
TR

3 Αλλαγή του προφίλτρου
Το προφίλτρο προστατεύει το μοτέρ
από την απορρόφηση μικροσκοπικών
σωματιδίων που η σακούλα σκόνης
δεν μπορεί να συγκρατήσει. Αλλάξτε
το προφίλτρο κάθε φορά που έχετε
αλλάξει πέντε σακούλες. Το προφίλτρο
είναι τοποθετημένο πίσω από τη
σακούλα σκόνης. Χρησιμοποιείτε
πάντα γνήσια φίλτρα Nilﬁsk.

4 Αλλαγή φίλτρο ΗΕΡΑ
Το φίλτρο (H)EPA καθαρίζει τον
εξαγόμενο αέρα από μικρο-σωματίδια
τα οποία δεν μπορεί να συγκρατήσει
η σακούλα σκόνης. Το φίλτρο (H)
EPA δεν είναι δυνατό να καθαριστεί
με βούρτσα ή να πλυθεί. Αλλάξτε το
φίλτρο (H)EPA μία φορά το χρόνο.

4a One Basic:
Ανοίξτε τη θύρα του φίλτρου πιέζοντας
το κουμπί και τραβώντας έξω τη θύρα.
Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο στο
πλαίσιο. Πιέστε τη θύρα του φίλτρου
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δυνατά με τα δάχτυλά σας για να μπει
ξανά στη θέση της.

ET

είναι τοποθετημένο προς τα πίσω,
και η άλλη που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά χρησιμοποιείται όταν το
μηχάνημα είναι τοποθετημένο στους
τροχούς του.

LV

4b One Prime και Clean Air:
Ανοίξτε τη θύρα του φίλτρου
LT
τραβώντας προς τα έξω το
άγκιστρο ασφαλείας. Αφαιρέστε τη
PL
θύρα. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο
στο πλαίσιο και κλείστε τη θύρα.
CS
Κλειδώστε τη θύρα ωθώντας το
άγκιστρο στη θέση του.
SK

Ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης

HU

Συρόμενη βαλβίδα στον εύκαμπτο
σωλήνα
Η ισχύς αναρρόφησης είναι μέγιστη
όταν η συρόμενη βαλβίδα είναι
κλειστή και ελάχιστη όταν η βαλβίδα
είναι τελείως ανοιχτή. Καθορίστε την
ισχύ αναρρόφησης ρυθμίζοντας τη
συρόμενη βαλβίδα στην επιθυμητή
θέση.
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Ρύθμιση ισχύος
Η ισχύς αναρρόφησης προσαρμόζεται
με περιστροφή του κουμπιού που
βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα.

Συμβουλή: Προσαρμόστε χαμηλότερη
ισχύ αναρρόφησης για να μειώσετε
τον θόρυβο και τραβήξτε με δύναμη.
5

Στάθμευση του σωλήνα και του
ακροφυσίου
Υπάρχουν δύο εγκοπές για
τη στάθμευση. Η μία εγκοπή
που βρίσκεται στο κάτω μέρος
χρησιμοποιείται όταν το μηχάνημα
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Αποθήκευση
Απελευθερώστε τον ιμάντα του
σωλήνα στο μπροστινό μέρος του
μηχανήματος. Στη συνέχεια, σηκώστε
τη χειρολαβή μεταφοράς και τυλίξτε
το σωλήνα γύρω από το μηχάνημα.
Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα.
Θερμική ασφάλεια
Το μηχάνημα διαθέτει μία θερμική
ασφάλεια, η οποία εμποδίζει την
υπερθέρμανση του μηχανήματος. Αν
καεί η θερμική ασφάλεια, το μηχάνημα
θέτει αυτόματα εκτός λειτουργίας
το μοτέρ και δεν είναι δυνατή η
εκκίνηση του αν πρώτα δεν μειωθεί η
θερμοκρασία του.
Επανεκκίνηση
1. Θέστε το μηχάνημα εκτός
λειτουργίας και αποσυνδέστε το
από την πρίζα.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι
που να φράζει τη ροή αέρα μέσα
από τον εύκαμπτο σωλήνα, το
σωλήνα, το μεταλλικό σωλήνα, το
ακροφύσιο, τη σακούλα σκόνης ή
τα φίλτρα.
3. Περιμένετε να μειωθεί η
θερμοκρασία του μηχανήματος.
4. Συνδέστε ξανά το μηχάνημα
στην πρίζα και πιέστε το πλήκτρο
εκκίνησης. Δεν είναι δυνατή η
εκκίνηση του μηχανήματος αν δεν
μειωθεί πρώτα η θερμοκρασία
του. Αν το μηχάνημα δεν εκκινεί,
θέστε το εκτός λειτουργίας και
αποσυνδέστε το. Δοκιμάστε ξανά
μετά από λίγο.

One

Συμβουλές καθαρισμού
Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης
μέσω του χειριστηρίου ρύθμισης
ισχύος ή της συρόμενης βαλβίδας του
εύκαμπτου σωλήνα.
7 Ακροφύσιο για ταπετσαρίες
Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο
για ταπετσαρίες για έπιπλα με
ταπετσαρίες.

Αντιμετώπιση
προβλημάτων

Αν το μηχάνημα δεν εκκινεί

PL

Ελέγξτε αν το φις
έχει τοποθετηθεί
σωστά στην πρίζα.

CS
SK
HU
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Μπορεί να έχει
πάθει ζημιά το
καλώδιο ή το φις
και να πρέπει να
επισκευαστεί σε
εξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.

10 Σύνθετο ακροφύσιο

Χρησιμοποιήστε το μίνι ενισχυμένο
ακροφύσιο για αποτελεσματικό
καθαρισμό επίπλων (μόνο ως
στη βασική έκδοση επιλεγμένων
μοντέλων).

LT

Ενδέχεται να έχει
καεί μία ασφάλεια
του κτιρίου και να
χρειάζεται αλλαγή.

9 Ακροφύσιο για σκληρά δάπεδα
Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο για
σκληρά δάπεδα (βασικό εξάρτημα
μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα).

11 Μίνι ενισχυμένο ακροφύσιο

LV

Επισκευή ή συντήρηση ηλεκτρικών
εξαρτημάτων, όπως το καλώδιο ή το
μοτέρ, πρέπει να πραγματοποιείται
μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
τεχνικής υποστήριξης.

8 Ακροφύσιο με βούρτσα
Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο με
τη βούρτσα για τις κουρτίνες και τα
περβάζια των παραθύρων.

Ρυθμίστε το σύνθετο ακροφύσιο
ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου.

ET

EL
RU
TR

Μειωμένη
Η σακούλα σκόνης
ισχύς αναρρό- μπορεί να είναι
φησης
γεμάτη και να χρειάζεται αλλαγή, δείτε
τις οδηγίες.
Μπορεί να είναι
φραγμένο το προφίλτρο ή το φίλτρο
(H)EPA και να
χρειάζεται αλλαγή,
δείτε τις οδηγίες.

Τα διάφορα μοντέλα μπορεί να
περιλαμβάνουν διαφορετικά
ακροφύσια ως βασικά εξαρτήματα.

Ο εύκαμπτος
σωλήνας, ο σωλήνας, ο μεταλλικός
σωλήνας ή το
ακροφύσιο μπορεί
να έχουν φράξει
και να πρέπει να
καθαριστούν.
Αν διακόπτεται η
λειτουργία του
μηχανήματος

Μπορεί να έχει
καεί η θερμική
ασφάλεια, δείτε τις
οδηγίες.

83

One

ET
LV
LT
PL
CS
SK
HU
SL
EL
RU
TR
HR

Σέρβις και συντήρηση
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε
εσωτερικό χώρο και σε ξηρό
περιβάλλον.
• Αλλάξτε το προφίλτρο κάθε φορά
που έχετε αλλάξει πέντε σακούλες.
Η συσκευασία σακούλας σκόνης
συμπεριλαμβάνει πέντε σακούλες
σκόνης και ένα προφίλτρο.
• Αλλάξτε το φίλτρο (H)EPA μία φορά
το χρόνο.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του
μηχανήματος με ένα στεγνό ή
υγρό πανί με μικρή ποσότητα
καθαριστικού προϊόντος.
• Να προμηθεύεστε μόνο γνήσια
εξαρτήματα από τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο.
• Σέρβις - επικοινωνήστε με τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Ανακύκλωση και απόρριψη
Ανακυκλώστε τη συσκευασία και
απορρίψτε το μηχάνημα σύμφωνα
με τους κατά τόπους ισχύοντες
κανονισμούς. Κόψτε το καλώδιο
όσο το δυνατό πιο μικρό για να
αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό άλλων
στο απορριμμένο μηχάνημα.
Φιλικό προς το περιβάλλον
Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να είναι φιλικό προς
το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά
εξαρτήματα έχουν το σήμα
ανακύκλωσης.
Ευθύνη
Η Nilﬁsk αποποιείται οποιαδήποτε
ευθύνη για βλάβη που θα προκληθεί
από ακατάλληλη χρήση ή
τροποποίηση του μηχανήματος.
Εγγύηση
Η εγγύηση ενδέχεται να διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Για πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο.
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Εγγύηση και τεχνική
υποστήριξη
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της
σειράς Nilﬁsk One έχει εγγύηση
δυο (2) χρόνων για το μηχάνημα, η
οποία καλύπτει το μοτέρ, τη διάταξη
τυλίγματος του καλωδίου, το διακόπτη
και το περίβλημα. Τα ακροφύσια,
τα φίλτρα, οι εύκαμπτοι σωλήνες,
οι σωλήνες και τα άλλα εξαρτήματα
καλύπτονται από εγγύηση δώδεκα
μηνών μόνο αν η βλάβη οφείλεται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα και όχι σε
φυσιολογική φθορά.
Η εγγύηση συμπεριλαμβάνει το
κόστος ανταλλακτικών και εργατικών,
και καλύπτει κατασκευαστικά και
υλικά ελαττώματα που ενδέχεται
να προκύψουν κατά τη διάρκεια
φυσιολογικής οικιακής χρήσης.
Η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με την
εγγύηση θα πραγματοποιείται μόνο αν
μπορεί να αποδειχθεί ότι το ελάττωμα
προκλήθηκε εντός της περιόδου που
το μηχάνημα καλυπτόταν από την
εγγύηση (ένα σωστά συμπληρωμένο
πιστοποιητικό εγγύησης ή τυπωμένη/
σφραγισμένη απόδειξη καταβολής
χρημάτων με ημερομηνία και τον
τύπο του προϊόντος) και με την
προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική σκούπα
αγοράστηκε ως νέο προϊόν στην
Αγγλία/Ιρλανδία/Αυστραλία/Νέα
Ζηλανδία και διανεμήθηκε από την
Nilﬁsk.
Στην περίπτωση επισκευής των βλαβών, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Nilﬁsk προκειμένου να
απευθυνθεί σε αντιπρόσωπο σέρβις
με δικά του έξοδα.
Μετά την αποπεράτωση των απαραίτητων επισκευών, η ηλεκτρική σκούπα
θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη με ευθύνη και έξοδα της Nilﬁsk.

One

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Φυσιολογικές φορές εξαρτημάτων
και φίλτρων.
• Ελαττώματα ή βλάβες που
προκαλούνται ως άμεσα ή έμμεσα
αποτελέσματα ακατάλληλης
χρήσης – όπως καθαρισμός
σκληρών υλικών, ζεστών σταχτών
ή αποσμητικής σκόνης για μοκέτες.
• Κακομεταχείριση, απώλεια ή
έλλειψη συντήρησης όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο
Οδηγίες χρήσης.
• Αν το μηχάνημα έχει
χρησιμοποιηθεί για εργασίες
ανακαίνισης οικίας.
• Αν το μηχάνημα έχει
χρησιμοποιηθεί για την
αναρρόφηση νερού, σκόνης γύψου
ή πριονιδιών.
Ούτε θα καλύψει εσφαλμένη ή κακή
ρύθμιση διαμόρφωση, δηλαδή
ρύθμιση ή σύνδεση, ούτε ζημιά λόγω
πυρκαγιάς, πυρκαγιά, κεραυνό ή
ασυνήθιστες διακυμάνσεις της τάσης
ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική
δυσλειτουργία, όπως ελαττωματικές
ασφάλειες ή ελαττωματικές ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο
παροχής, και ελαττώματα ή βλάβες
που η Nilﬁsk θεωρεί ότι είναι γενικά
αποτελέσματα άλλων αιτιών και όχι
κατασκευαστικών προβλημάτων ή
ελαττωματικών υλικών.

Η εγγύηση ακυρώνεται:

ET

• Αν προκληθεί κάποιο ελάττωμα
από τη χρήση μη γνήσιων
σακούλων σκόνης και φίλτρων
Nilﬁsk.
• Αν ο αναγνωριστικός αριθμός
αφαιρεθεί από την ηλεκτρική
σκούπα.
• Αν η ηλεκτρική σκούπα
επισκευαστεί από μη
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Nilﬁsk.
• Αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί
σε διαφημιστικό περιβάλλον,
δηλαδή εργολάβους οικοδομών,
εργολάβους καθαρισμού, για
επαγγελματική, εμπορική ή
οποιαδήποτε άλλη μη οικιακή
χρήση.
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Η εγγύηση ισχύει:

TR

Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Αγγλία,
Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία, Αυστρία,
Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία,
Ελλάδα, Σλοβενία, Σλοβακία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιταλία,
Φινλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία και
Τουρκία.
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Δήλωση Συμμόρφωσης
Εμείς,
Nilﬁsk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
ΔΑΝΊΑ

CS

δηλώνουμε αποκλειστικά με το παρόν ότι

SK
HU

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα - Καταναλωτών - Ξηρό
Περιγραφή: 220-240V, 50/60 Hz, IPX0, Εσωτερική χρήση μόνο
Τύπος: One

SL

συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

EL
RU
TR
HR

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
EN 60312-1:2013
Σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2009/125/EC
666/2013/EC
Hadsund, 23-01-2017

Anton Sørensen
Senior VP, Global R&D
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Τεχνικές Προδιαγραφές
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One ECO
Basic
(HB38
Nozzle)

One Perfor- One Perfor- One Performance Basic mance Basic mance Prime
(HB15
(HB38
(HB38
nozzle)
nozzle)
nozzle)

Τάση

V

220-240

Συχνότητα δικτύου
τροφοδοσίας

Hz

50/60

Κατηγορία μόνωσης

-

II

Τύπος προστασίας

-

IPX0

Πλήρωση σακούλας
σκόνης

l

2.1

Πλάτος

mm

360

Βάθος

mm

280

Ύψος

mm

260

Βάρος, μόνο η
ηλεκτρική σκούπα

kg

4.6

LT
PL
CS
SK
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SL
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τεχνικό δελτίο προϊόντος
το όνομα του κατασκευαστή

μοντέλο
Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης
Απόδοση καθαρισμού σε χαλί
Απόδοση καθαρισμού σε
σκληρό δάπεδο
Επανεκπομπή σκόνης
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας σε kWh/έτος
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
Στάθμη ηχητικής ισχύος
dB(A), IEC 60704-2-1

Nilﬁsk
One ECO
Basic
(HB38
Nozzle)

One Perfor- One PerforOne Performance Basic mance Prime
mance Basic
(HB38
(HB38
(HB15 nozzle
nozzle)
nozzle)

A++

A

A

A

B

B

B

B

B

B

A

A

C

C

C

A

15.8

26

24

24

450
74

750
77

77

75

Σημειώσεις ενεργειακής κλάσης
Συνδυαστικό ακροφύσιο χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο, με σκοπό τον προσδιορισμό
ενεργειακών κλάσεων.
Για να επιτύχετε τη δηλωμένη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, απόδοση καθαρισμού
ενεργειακής κλάσης, χρησιμοποιήστε το συνδυαστικό ακροφύσιο
87
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http://www.nilfisk.com
HEAD QUARTER
DENMARK

Nilﬁsk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
Tel.: (+45) 4323 8100
Website: www.nilﬁsk.com

SALES COMPANIES
ARGENTINA

Nilﬁsk srl.
Ediﬁcio Central Park
Herrera 1855, 6th ﬂoor/604
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (+54) 11 6091 1571
Website: www.nilﬁsk.com.ar

AUSTRALIA

Nilﬁsk Pty Ltd
Unit 1/13 Bessemer Street
Blacktown NSW 2148
Tel.: (+61) 2 98348100
Website: www.nilﬁsk.com.au

AUSTRIA

Nilﬁsk GmbH
Metzgerstrasse 68
5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400 90
Website: www.nilﬁsk.at

BELGIUM

Nilﬁsk n.v-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070
Tel.: (+32) 14 67 60 50
Website: www.nilﬁsk.be

BRAZIL

Nilﬁsk do Brasil
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550
40 Andar, Sala 03
SP - 04571-000 Sao Paulo
Tel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744
Website: www.nilﬁsk.com.br

CANADA

Nilﬁsk Canada Company
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario L5T 2L2
Tel.: (+1) 800-668-8400
Website: www.nilﬁsk.ca

CHILE

Nilﬁsk S.A. (Comercial KCS Ltda)
Salar de Llamara 822
8320000 Santiago
Tel.: (+56) 2684 5000
Website: www.nilﬁsk.cl

CHINA

Nilﬁsk
4189 Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
201108 Shanghai
Tel.: (+86) 21 3323 2000
Website: www.nilﬁsk.cn

CZECH REPUBLIC

Nilﬁsk s.r.o.
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1/2658
193 00 Praha 9
Tel.: (+420) 244 090 912
Website: www.nilﬁsk.cz

DENMARK

Nilﬁsk A/S
Kornmarksvej 1
2605 Brøndby
Tel.: (+45) 4323 4050
E-mail: kundeservice.dk@nilﬁsk.com

FINLAND

Nilﬁsk Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Tel.: (+358) 207 890 600
Website: www.nilﬁsk.ﬁ

FRANCE

Nilﬁsk SAS
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91978 Courtabouef Cedex
Tel.: (+33) 169 59 87 24
Website: www.nilﬁsk.fr

GERMANY

Nilﬁsk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Tel.: (+49) (0)7306/72-444
Website: www.nilﬁsk.de

GREECE

RUSSIA

HOLLAND

SINGAPORE

HONG KONG

SLOVAKIA

Nilﬁsk A.E.
Αναπαύσεως 29
Κορωπί Τ.Κ. 194 00
Tel.: (30) 210 9119 600
Website: www.nilﬁsk.gr
Nilﬁsk B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel.: (+31) 036 5460760
Website: www.nilﬁsk.nl
Nilﬁsk Ltd.
2001 HK Worsted Mills
Industrial Building
31-39, Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, N.T.
Tel.: (+852) 2427 5951
Website: nilﬁsk.com

HUNGARY

Nilﬁsk Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
Tel.: (+36) 24 475 550
Website: www.nilﬁsk.hu

INDIA

Nilﬁsk India Limited
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th ﬂoor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East) Mumbai 400 099
Tel.: (+91) 22 6118 8188
Website: www.nilﬁsk.in

IRELAND

Nilﬁsk
1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
Dublin 2
Tel.: (+35) 3 12 94 38 38
Website: www.nilﬁsk.ie

ITALY

Nilﬁsk SpA
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
Tel.: (+39) (0) 377 414021
Website: www.nilﬁsk.it

JAPAN

Nilﬁsk Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
Tel.: (+81) 45548 2571
Website: www.nilﬁsk.com

MALAYSIA

Nilﬁsk Sdn Bhd
Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel.: (60) 3603 627 43 120
Website: www.nilﬁsk.com

MEXICO

Nilﬁsk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos #515 Int.
60-70 Microparque
Industrial WSantiago
76120 Queretaro
Tel.: (+52) (442) 427 77 00
Website: www.nilﬁsk.com

NEW ZEALAND

Nilﬁsk Limited
Suite F, Building E
42 Tawa Drive
0632 Albany Auckland
Tel.: (+64) 9 414 1996
Website: www.nilﬁsk.com

NORWAY

Nilﬁsk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.: (+47) 22 75 17 80
Website: www.nilﬁsk.no

PERU

Nilﬁsk S.A.C.
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú
Lima
Tel.: (511) 435-6840
Website: www.nilﬁsk.com

POLAND

Nilﬁsk Sp. Z.O.O.
Millenium Logistic Park
ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszków
Tel.: (+48) 22 738 3750
Website: www.nilﬁsk.pl

PORTUGAL

Nilﬁsk Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Ediﬁcio 1, 1° A
P2710-089 Sintra
Tel.: (+351) 21 911 2670
Website: www.nilﬁsk.pt

Nilﬁsk LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow
Tel.: (+7) 495 783 9602
Website: www.nilﬁsk.ru
Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
Website: www.densin.com
Nilﬁsk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
Website: www.nilﬁsk.sk

SOUTH AFRICA

WAP South Africa
12 Newton Street
Spartan 1630
Tel.: (+27) 11 975 7060
Website: www.wap.com.za

SOUTH KOREA

Nilﬁsk Korea
3F Duksoo B/D, 317-15
Sungsoo-Dong 2Ga
Sungdong-Gu, Seoul
Tel.: (+82) 2497 8636
Website: www.nilﬁsk.co.kr

SPAIN

Nilﬁsk S.A.
Torre d’Ara,
Passeig del Rengle, 5 Plta. 10a
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
Website: www.nilﬁsk.es

SWEDEN

Nilﬁsk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
Website: www.nilﬁsk.se

Switzerland

Nilﬁsk AG
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil
Tel.: (+41) 71 92 38 444
Website: www.nilﬁsk.ch

TAIWAN

Nilﬁsk Ltd
Taiwan Branch (H.K)
No. 5, Wan Fang Road
Taipei
Tel.: (+88) 6227 00 22 68
Website: www.nilﬁsk.tw

THAILAND

Nilﬁsk Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
Website: www.nilﬁsk.co.th

TURKEY

Nilﬁsk A.S.
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
Ümraniye, 34775 Istanbul
Tel.: +90 216 466 94 94
Website: www.nilﬁsk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
Nilﬁsk Middle East Branch
SAIF-Zone
P.O. Box 122298
Sharjah
Tel.: (+971) (0) 655-78813
Website: www.nilﬁsk.com

UNITED KINGDOM

Nilﬁsk Ltd.
Nilﬁsk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: (+44) (0) 1768 868995
Website: www.nilﬁsk.co.uk

UNITED STATES

Nilﬁsk Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN-55447
Tel.: (+1) 800-989-2235
Website: www.nilﬁsk.com

VIETNAM

Nilﬁsk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
Website: www.nilﬁsk.com

