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1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1.2 Οδηγίες χρήσης

1.3 Σκοπός και προτιθέμε-
νη χρήση

Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας και τους δεσμευτικούς κανονισμούς 
πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα χρήσης, τηρείτε τους 
αποδεκτούς κανονισμούς ασφαλείας και ορθής χρήσης.

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι σχεδιασμένη για εμπορική ή οικιακή 
χρήση. Τυχόν ατυχήματα που οφείλονται σε κακή χρήση μπορεί να 
αποτραπούν μόνο από εκείνους που χρησιμοποιούν το μηχάνημα. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Η συσκευή είναι κατάλληλη για αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης 
σκόνης και υγρών.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής 
δεν αποδέχεται τη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από 
τέτοια χρήση. Η ευθύνη για τους κινδύνους μίας τέτοιας χρήσης βαρύ-
νει αποκλειστικά τον χρήστη. Η κατάλληλη χρήση περιλαμβάνει επίσης 
τον κατάλληλο χειρισμό, την κατάλληλη συντήρηση και τις κατάλληλες 
επισκευές, όπως προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή 
ακόμα και θάνατο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος που οδηγεί άμεσα σε σοβαρές ή μη αναστρέψιμες 
βλάβες, ή ακόμα και στο θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 

τραυματισμού, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας και σημάνσεις προσοχής πριν από τη χρήση. 
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για ασφαλή χρή-
ση στις λειτουργίες καθαρισμού που ορίζονται. Σε περί-
πτωση ζημιάς σε ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη, η ηλεκτρική 
σκούπα ή/και τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται 
από την αρμόδια υπηρεσία σέρβις ή τον κατασκευαστή 
πριν από τη χρήση προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέ-
ρω ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμός του χρήστη.

• Αυτό το μηχάνημα ενδείκνυται μόνο για χρήση σε εσωτε-
ρικούς χώρους.

• Μην αφήνετε το μηχάνημα όταν είναι στην πρίζα. Να το 
βγάζετε από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και 
πριν τη συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και ζημιά.

1.1 Σύμβολα που χρησιμο-
ποιούνται για την επι-
σήμανση των οδηγιών

1.4 Σημαντικές προειδοποι-
ήσεις

Προτού θέσετε την ηλεκτρική σας σκούπα για πρώτη φορά σε 
λειτουργία, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρί-
διο οδηγιών. Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όπως περιγράφεται 

σε αυτό το εγχειρίδιο και μόνο με τα εξαρτήματα που συνι-
στώνται από τον κατασκευαστή.

• ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ελέγξτε 
την  πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής 
σκούπας για να βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση   
συμφωνεί με το 10% της διαθέσιμης τάσης.

• Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση. Να χρησιμοποι-
είτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Για τη συντήρηση συσκευ-
ών με διπλή μόνωση, ανατρέξτε στις οδηγίες.

1.5 Συσκευές με 
 διπλή μόνωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Για να 

βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα, τραβήξτε  
το βύσμα και όχι το καλώδιο. Μην πιάνετε την πρίζα ή το 
μηχάνημα καθαριστικό με  βρεγμένα χέρια. Να απενερ-
γοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν βγάλετε το μηχάνημα 
από την πρίζα.

• Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο, 
μην πιάνετε το καλώδιο σε πόρτα και να μην περνάτε το 
καλώδιο από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε την 
ηλεκτρική σκούπα επάνω από το καλώδιο. Μην πλησιάζε-
τε το καλώδιο σε θερμαινόμενες επιφάνειες.

• Να κρατάτε μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα 
μέρη τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του 
σώματός σας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα  στα ανοίγμα-
τα και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν το άνοιγμα 
είναι φραγμένο. Να διατηρείτε τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, 
χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο  μπορεί να μειώσει τη 
ροή του αέρα.

• Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή 
επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη συλλογή εύφλε-
κτων υγρών όπως βενζίνη ή σε χώρους όπου μπορούν να 
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά.

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη συλλογή τσιγά-
ρων, σπίρτων ή ζεστής στάχτης.

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσι-
κή, αισθητήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας 
ή γνώσεων.

• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματο-
ποιείται από παιδιά, εάν δεν επιβλέπονται.

• Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες.
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν δεν είναι τοποθετη-

μένα τα φίλτρα.
• Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί ζη-

μιές ή έχει πέσει στο νερό, να το επιστρέψετε σε κέντρο 
εξυπηρέτησης ή σε αντιπρόσωπο.

• Σε περίπτωση που εντοπίσετε διαρροή αφρού ή υγρών 
από το μηχάνημα, να το απενεργοποιείτε αμέσως.
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1.6 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν 

το καλώδιο ρεύματος ή ο ρευματολήπτης παρουσιάζουν 
οποιεσδήποτε ενδείξεις ζημίας. Να ελέγχετε συχνά το 
καλώδιο και το ρευματολήπτη για ζημίες. Σε περίπτωση 
που αυτό υποστεί ζημία, θα πρέπει να επισκευαστεί από τη 
Nilfisk-Advance ή κάποιο εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο 
Σέρβις της Nilfisk-Advance.

• Μη χειρίζεστε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη με βρεγμένα 
χέρια. 

• Μην αποσυνδέετε από το ρευματοδότη τραβώντας 
το καλώδιο.  Για να τον αποσυνδέσετε, τραβήξτε το 
ρευματολήπτη και όχι το καλώδιο. Πρέπει πάντα να 
αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από το ρευματοδότη 
πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών σέρβις ή 
επισκευής του μηχανήματος ή του καλωδίου.

Στις συσκευές με διπλή μόνωση, αντί για σύστημα γείωσης παρέχο-
νται δύο συστήματα μόνωσης. Δεν παρέχονται μέσα γείωσης σε μία 
συσκευή με διπλή μόνωση ούτε πρέπει να προστίθεται κανένα μέσο 
γείωσης στη συσκευή. Οι εργασίες επισκευής σε μία συσκευή με διπλή 
μόνωση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και γνώση του συστήματος, και 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανταλ-
λακτικά που χρησιμοποιούνται σε μία συσκευή με διπλή μόνωση πρέ-
πει να είναι πανομοιότυπα με τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται. Η 
συσκευή με διπλή μόνωση φέρει τη σήμανση "ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ" ή 
“ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ”. Για το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
το σύμβολο (τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο).
Το μηχάνημα διαθέτει ένα ειδικά σχεδιασμένο καλώδιο, το οποίο εάν 
υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο ίδιου τύ-
που. Τα καλώδια αυτά διατίθενται προς πώληση σε εξουσιοδοτημένα 
κέντρα εξυπηρέτησης και αντιπροσώπους και πρέπει να τοποθετούνται 
από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Για την αναρρόφηση υγρών πρέπει πάντοτε να είναι το-
ποθετημένα στη συσκευή το κυψελοειδές φίλτρο, το υγρό 
φίλτρο και το φλοτέρ στην ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΗ λειτουργία. 
Έχετε υπόψη ότι ο συντελεστής πλήρωσης στο δοχείο 
ενδέχεται να ποικίλλει όταν χρησιμοποιείται φίλτρο σακού-
λας κατά τη συλλογή υγρών.

• Καθαρίζετε το σύστημα περιορισμού της στάθμης του 
νερού και ελέγχετέ το τακτικά για ενδείξεις ζημιάς.

• Αυτό το μηχάνημα πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτε-
ρικούς χώρους.

1.7 Επικίνδυνα υλικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αναρρόφηση επικίνδυνων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει 
σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.
Απαγορεύεται η αναρρόφηση των παρακάτω υλικών:
• σκόνες επικίνδυνες για την υγεία
• καυτά αντικείμενα (αναμμένα τσιγάρα, καύτρες, κ.τ.λ.)
• εύφλεκτα, εκρηκτικά, επιθετικά υγρά (π.χ. βενζίνη, 

διαλυτικά, οξέα, αλκάλια, κ.τ.λ.)
• εύφλεκτες, εκρηκτικές σκόνες (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή 

αλουμινίου, κ.τ.λ.)
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1.8 Συντήρηση

1.9 Εγγύηση

Να φυλάσσετε την ηλεκτρική σκούπα πάντα σε στεγνό μέρος. Η ηλεκτρική 
σκούπα έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία βαριάς χρήσης. Ανάλογα με 
τον αριθμό των ωρών λειτουργίας, θα πρέπει να αντικαθίστανται τα φίλτρα 
σκόνης. Να διατηρείτε το δοχείο καθαρό χρησιμοποιώντας στεγνό πανί και 
μικρή ποσότητα στιλβωτικού σπρέι.  

Για λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά από την 
πώληση, να απευθύνεστε απευθείας στη Nilfisk-Advance.

Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών της 
εταιρίας μας. Αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση 
εσφαλμένων Ανταλλακτικά και εξαρτήματα καθώς και η αντικανονική 
λειτουργία της συσκευής αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για 
βλάβες που οφείλονται στα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες 
ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να 

αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση.
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 Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα
Τύπος: GD 930 Q
Ο σχεδιασμός της μονάδας συμμορφώνεται με τους 
κάτωθι σχετικούς κανονισμούς:

Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Μηχανημάτων 
2006/42/EC
Ευρωπαϊκή Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας 2004/108/EC
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί περιορισμού στη χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) 
2011/65/EC

Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 60335-2-69:2009
EN 55014-1:2006, EN 55014-2:2001, EN 61000-
3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008

Εφαρμοσμένα διεθνής πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές: 

IEC 60335-2-69:2010

Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου ατόμου 
για τη συγγραφή του τεχνικού αρχείου:

Anton Sørensen
Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC 

Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Ιδιότητα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατό-
μου για τη σύνταξη της δήλωσης εκ μέρους του 
κατασκευαστή: Anton Sørensen

Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC 

Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Τοποθεσία και ημερομηνία της δήλωσης: Hadsund, 2013-10-31

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

GD 930 Q 
120V

GD 930 Q
220-240V

GD 930 Q
100V

Ονομαστική ισχύς  W 800 800 800
Βαθμός προστασίας (υγρασία, σκόνη) V IP 20 IP 20 IP 20
Κατηγορία προστασίας 
(ηλεκτρισμός)

W II II II 

Ροή αέρα με τον εύκαμπτο 
σωλήνα και τον αγωγό 

litres/sec 30 30 30

Ισχύς αναρρόφησης με τον εύκαμπτο σωλήνα 
και τον αγωγό

W 235 235 235

Ηχητική πίεση σύμφωνα με IEC 704 dB(A) 65/ 61 65/ 61 65/ 61
Κύριο φίλτρο, εμβαδόν 
επιφάνειας

cm2 12000 12000 12000

Χωρητικότητα σακούλας σκόνης λίτρα 15 15 15
Βάρος  kg 7,5 7,5 7,5

Τεχνικά χαρακτηριστικά



DENMARK
Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfi sk-advance.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA
Nilfi sk – Advance S.R.L.
Herrera 1855 6º piso Of. A-604
CP 1293 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.nilfi sk.com.ar

AUSTRALIA
Nilfi sk-Advance
Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown 
NSW 2148 Australia
www.nilfi sk.com.au

AUSTRIA
Nilfi sk-Advance
Metzgerstrasse 68
A-5101 Bergheim/Salzburg
www.nilfi sk.at

BELGIUM
Nilfi sk-Advance NV/SA.
Riverside Business Park
Boulevard Internationale 55
Bruxelles 1070
www.nilfi sk.be

CHILE
Nilfi sk-Advance S.A. 
San Alfonso 1462, Santiago 
www.nilfi sk.com  

CHINA
Nilfi sk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd.
No. 4189 Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
Shanghai 201108 
www.nilfi sk.cn

CZECH REPUBLIC
Nilfi sk-Advance s.r.o. 
VGP Park Horní Pocernice 
Budova H2, Do Certous 1 
Praha 190 00  
www.nilfi sk.cz

DENMARK
Nilfi sk Danmark
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby 
www.nilfi sk-advance.com

FINLAND
Nilfi sk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23E
02920 Espoo
www.nilfi sk.fi 

FRANCE
Nilfi sk-Advance
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
BP 246
91944 Courtaboeuf Cedex
www.nilfi sk.fr

GERMANY
Nilfi sk
eine Marke der Nilfi sk-Advance GmbH
Siemensstraße 25-27
25462 Rellingen
www.nilfi sk.de 

GREECE
Nilfi sk-Advance A.E. 
8, Thoukididou Str. 
Argiroupoli,Athens, GR-164 52
www.nilfi sk.gr

HOLLAND
Nilfi sk-Advance BV
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
www.nilfi sk.nl

HONG KONG
Nilfi sk-Advance Ltd.
Room 2001 HK Worsted Mills, Industrial Building
31-39 Wo Tong Tsui Street
Hong Kong, Kvai Chung, N.T.
www.nilfi sk.com

HUNGARY
Nilfi sk-Advance Kereskedelmi Kft. 
H-2310 Szigetszentmilós-Lakihegy
II. Rákóczi Ferenc út 10 
www.nilfi sk.hu

INDIA
Nilfi sk-Advance India Limited
Pramukh Plaza, “B” Wing, 4th fl oor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East), Mumbai 400 099
www.nilfi sk.com

IRELAND
Nilfi sk-Advance 
1 Stokes Place 
St. Stephen’s Green 
Dublin 2, Ireland
www.nilfi sk.ie 

ITALY
Nilfi sk-Advance S.p.A. 
Strada Comunale della Braglia, 18 
26862 Guardamiglio (LO) 
www.nilfi sk.it 

JAPAN
Nilfi sk-Advance Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama
Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
www.nilfi sk-advance.co.jp

KOREA
NIlfi sk-Advance Korea 
471-4, Kumwon B/D 2F
Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul 
www.nilfi sk-advance.kr

MALAYSIA
Nilfi sk-Advance Sdn Bhd
SD 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia 
www.nilfi sk.com

MEXICO
Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. 
Agustin M. Chavez 1, PB-004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfi sk-advance.com.mx

NEW ZEALAND
Nilfi sk-Advance NZ Ltd
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose Auckland NZ 1135 
www.nilfi sk.com.au

NORWAY
Nilfi sk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
N-1266 Oslo
www.nilfi sk.no

POLAND
Nilfi sk-Advance Sp. z.o.o   
ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 
Pruszków, PL-05-800 
www.nilfi sk.pl

PORTUGAL
Nilfi sk-Advance
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1° A
P2710-089 Sintra
www.nilfi sk.pt

RUSSIA
Nilfi sk-Advance LLC 
Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor 
Moscow, 127015 
www.nilfi sk.ru

SOUTH AFRICA
WAP South Africa (Pty) Ltd 
12 Newton Street 
1620 Spartan, Kempton Park
www.wap.co.za

SPAIN
Nilfi sk-Advance, S.A. 
Torre D’Ara 
Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª 
Mataró, E-0830222 
www.nilfi sk.es

SWEDEN
Nilfi sk
Sjöbjörnsvägen 5
117 67 Stockholm
www.nilfi sk.se

SWITZERLAND
Nilfi sk-Advance AG
Ringstrasse 19
Kirchberg/Industrie Stelz
Wil, CH-9500
www.nilfi sk.ch

TAIWAN
Nilfi sk-Advance Ltd. 
Taiwan Branch (H.K.) 
No. 5, Wan Fang Road, Taipei 
www.nilfi sk-advance.com.tw

THAILAND
Nilfi sk-Advance Co. Ltd. 
89 Soi Chokechai-Ruammitr 
Viphavadee-Rangsit Road 
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900 
www.nilfi sk.com

TURKEY
Nilfi sk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S.
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7
Ümraniye, Istanbul 34775
www.nilfi sk.com.tr

UNITED KINGDOM
Nilfi sk (A Division of Nilfi sk-Advance Ltd)
Nilfi sk House
24 Hillside Road
Bury St Edmunds, Suffolk
IP32 7EA
www.nilfi sk.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk-Advance Middle East Branch 
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
Sharjah
www.nilfi sk.com

VIETNAM
Northern
Nilfi sk-Advance Co.Ltd.            
No.51 Doc Ngu Str. 
Lieu Giai Ward                
Ba Dinh Dist. Hanoi   
www.nilfi sk.com

HEAD QUARTER

Southern
Pan Trading JSC
236/43/2 Dien Bien
Phu Str. Ward 17
Binh Thanh Dist. HCMC   
www.nilfi sk.com


