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Handle adjusting

Switch on

Before operation. Wet pick-up Before operation. Dry pick-up

Hose handling

Emptying MAXXI II - 35 

Emptying by drainhose MAXXI II - 55/75
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Dust bag replacement

Float

Cartridge filter

11

22

Sack filter/wet filter

Emptying by spout MAXXI II - 55/75
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Cord handling

CHECK FOR CLEAN SURFACE
2

1

Storage

CHECK FOR CLOGGING
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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

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

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 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλι-
κίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθη-
τήρια ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώ-
σεων, 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 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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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.

2.1  Εκκίνηση και λειτουρ-
γία του μηχανήματος

Ελέγξτε ότι ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση 
0). Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί στο μηχάνημα τα κατάλληλα φίλτρα. 
Στη συνέχεια, συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο αναρ-
ρόφησης του μηχανήματος πιέζοντας το σωλήνα προς τα εμπρός έως 
ότου εφαρμόσει σταθερά στη θέση του στο στόμιο. Στη συνέχεια, συν-
δέστε τους δύο σωλήνες με τη λαβή του σωλήνα και περιστρέψτε τους 
σωλήνες έως ότου βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.  Τοπο-
θετήστε το κατάλληλο ακροφύσιο στο σωλήνα. Επιλέξτε το ακροφύσιο 
που αναλογεί στον τύπο του υλικού που πρόκειται να συλλεγεί. Βάλτε 
το βύσμα στην κατάλληλη πρίζα. Θέστε τον ηλεκτρικό διακόπτη στη 
θέση 1 για να ξεκινήσει το μοτέρ. Ορισμένα μοντέλα έχουν δύο μοτέρ/
μονάδες ανεμιστήρα και δύο ηλεκτρικούς διακόπτες - ένα διακόπτη για 
κάθε κινητήρα.

2 Χειρισμός / Λειτουργία
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2.4 Άδειασμα του δοχείου 
μετά τη συλλογή υγρών

Πριν αδειάσετε το δοχείο, βγάλτε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα. Πάντα 
να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο και το φλοτέρ μετά τη συλλογή υγρών. 
Μην συλλέγετε ποτέ υγρό χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή το φλοτέρ 
και το φίλτρο(α).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το μηχάνημα διαθέτει ένα φλοτέρ που διακόπτει τη ροή του 
αέρα στη μηχανή όταν επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο υγρού. 
Μην συλλέγετε υγρά με τη συσκευή εάν δεν είναι τοποθετημέ-
νο στη θέση του το φλοτέρ.
Για να ελέγξετε: Χαλαρώστε το μάνταλο που βρίσκεται στο 
επάνω μπροστινό μέρος του μοτέρ. Στη συνέχεια, ανοίξτε το 
επάνω μέρος του μοτέρ. Ελέγξτε ότι το καλάθι και η βαλβίδα 
του μοτέρ είναι τοποθετημένα στην πλάκα φίλτρου. 
Επανατοποθέτηση: Επανατοποθετήστε το επάνω μέρος του 
μοτέρ στο δοχείο. Στη συνέχεια, σφίξτε το μάνταλο ώστε το 
επάνω μέρος του μοτέρ να ασφαλίσει σωστά. Να χρησιμο-
ποιείτε πάντα χημικό αντιαφριστικό όταν συλλέξετε νερό που 
περιέχει απορρυπαντικά που αφρίζουν. Να χρησιμοποιείτε το 
αντιαφριστικό που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
Κατά τη διάρκεια της υγρής αναρρόφησης αφρού: Σε συσκευ-
ές με δύο μοτέρ να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με το ένα 
μοτέρ, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικού αφρού 
και να ελέγχεται ο συντελεστής πλήρωσης της σακούλας.

2.2  Πριν τη συλλογή υγρών 

2.3 Συλλογή υγρών Το μηχάνημα διαθέτει ένα φλοτέρ που διακόπτει τη ροή του αέρα στη 
μηχανή όταν επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο υγρού. Στη συνέχεια, θα 
παρατηρήσετε αλλαγή στον ήχο του μοτέρ και μείωση της ισχύος της 
αναρρόφησης. Όταν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βγάλ-
τε τη συσκευή από την πρίζα.

Σωλήνας αποστράγγισης: Το MAXXI II διαθέτει ένα σωλήνα αποστράγ-
γισης. Αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης από το βραχίονα τραβώ-
ντας το σωλήνα προς τα κάτω. Τοποθετήστε το ένα άκρο του σωλήνα 
αποστράγγισης κοντά σε ένα σιφόνι δαπέδου και, στη συνέχεια, αφαι-
ρέστε το βύσμα από την άκρη του σωλήνα. Η φυσική πίεση θα απο-
στραγγίξει τα υγρά από το δοχείο.
Άδειασμα από το στόμιο του δοχείου: Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα 
στο πίσω μέρος του δοχείου. Κατά το άδειασμα από το δοχείο, ο σω-
λήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι τοποθετημένος. Πιάστε με το 
ένα χέρι τη λαβή στο κάτω μέρος του δοχείου και απελευθερώστε την 
ασφάλεια. Αποτρέψτε τυχόν μετακίνηση της συσκευής με το πόδι σας. 
Στη συνέχεια, γείρετε το δοχείο προς τα πίσω και απορρίψτε τα υγρά σε 
ένα σιφόνι δαπέδου. 
Ανοίξτε το επάνω μέρος του μοτέρ και σκουπίστε τη βαλβίδα και το κα-
λάθι του φλοτέρ με ένα υγρό πανί.
Κλείστε το επάνω μέρος του μοτέρ. Ασφαλίστε το μπροστινό μάνταλο.

2.5 Άδειασμα του δοχείου: 
MAXXI II 35 l

Βγάλτε το μπροστινό μάνταλο τραβώντας το προς τα έξω ώστε να απε-
λευθερωθεί το επάνω μέρος του μοτέρ. Ανοίξτε και βγάλτε το επάνω 
μέρος του μοτέρ. Αφαιρέστε το φλοτέρ και το φίλτρο(α) από την ηλε-
κτρική σκούπα.
Αποσυνδέστε το σωλήνα από το στόμιο τραβώντας προς τα έξω το 
σωλήνα. Αδειάστε το δοχείο γέρνοντάς το προς τα πίσω και απορρίψτε 
τα υγρά σε ένα σιφόνι δαπέδου. Σκουπίστε τη βαλβίδα του φλοτέρ και 
καλάθι με ένα υγρό πανί πριν επανατοποθετήσετε το επάνω μέρος του 
μοτέρ στο δοχείο. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο(α) και το επάνω μέρος 
του μοτέρ στο δοχείο. Ασφαλίστε το επάνω μέρος του μοτέρ στο μπρο-
στινό μάνταλο.

2.6 Άδειασμα του δοχείου: 
MAXXI II 55/75 l 
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2.7 Άδειασμα του κάδου 
μετά τη συλλογή στερε-
ών 

Να αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα πριν το άδειασμα του κάδου μετά 
από τη συλλογή στερεών. Να ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα και τη σα-
κούλα σκόνης. Βγάλτε το μάνταλο τραβώντας το προς τα έξω ώστε να 
απελευθερωθεί το επάνω μέρος του μοτέρ. Ανοίξτε το επάνω μέρος του 
μοτέρ από το δοχείο. 

Κυψελοειδές φίλτρο: Για να καθαρίσετε το φίλτρο μπορείτε είτε να το 
ανακινήσετε ή να το πλύνετε. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε, περιμένετε 
να στεγνώσει. Ελέγξτε το φίλτρο του μοτέρ και αντικαταστήστε το ένα 
είναι φραγμένο. 

Σακούλα σκόνης: ελέγξτε το συντελεστή πλήρωσης της σακούλας. 
Αντικαταστήστε την, εάν είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε την παλιά σακού-
λα. Τοποθετήστε τη νέα σακούλα περνώντας το τεμάχιο χαρτονιού με 
την ελαστική μεμβράνη μέσα από την είσοδο της συσκευής. Βεβαιω-
θείτε ότι η ελαστική μεμβράνη περνά ολόκληρη μέσα στην είσοδο της 
συσκευής. 
Μετά το άδειασμα: Κλείστε το επάνω μέρος του μοτέρ. Ασφαλίστε με το 
μπροστινό μάνταλο. Μην συλλέγετε ποτέ στέρεα υλικά, χωρίς να είναι 
τοποθετημένα στη συσκευή το κυψελοειδές φίλτρο, το φίλτρο σακούλας 
και η σακούλα σκόνης. Η απόδοση αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκού-
πας εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα του φίλτρου και της 
σακούλας σκόνης. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά 
φίλτρα και σακούλες σκόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να προσέχετε να μην πιαστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας 
στη διάταξη ανατροπής κατά το άδειασμα του δοχείου.

3.1 Συντήρηση του φλοτέρ Βγάλτε την πρίζα από την υποδοχή πριν από την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. Πάντα να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο και το 
φλοτέρ μετά τη συλλογή υγρών. Βγάλτε το μπροστινό μάνταλο τρα-
βώντας το προς τα έξω ώστε να απελευθερωθεί το επάνω μέρος του 
μοτέρ. Ανοίξτε το επάνω μέρος του μοτέρ από το δοχείο. Στη συνέχεια, 
χαλαρώστε το καλάθι του φλοτέρ περιστρέφοντας το καλάθι προς τα 
αριστερά. Αφαιρέστε ολόκληρο το φλοτέρ από το επάνω μέρος του 
μοτέρ.  Μπροστά από την είσοδο του μοτέρ υπάρχει ένα φίλτρο. Ελέγ-
ξτε το φίλτρο του μοτέρ. Αντικαταστήστε το με ένα νέο φίλτρο εάν είναι 
φραγμένο. Σκουπίστε τη βαλβίδα του φλοτέρ και καλάθι με ένα υγρό 
πανί πριν επανατοποθετήσετε το επάνω μέρος του μοτέρ στο δοχείο. 
Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα του φλοτέρ στο καλάθι. 
Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποιημένη επιφάνεια της βαλβίδας του φλοτέρ 
είναι τοποθετημένη με την όψη της στραμμένη προς τα πάνω προς το 
επάνω μέρος του μοτέρ. Για να τοποθετήσετε το καλάθι του φλοτέρ, 
εφαρμόστε το βέλος του καλαθιού στο βέλος. Στη συνέχεια, ασφαλίστε 
το καλάθι στρέφοντάς το προς τα δεξιά.

3 Συντήρηση
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3.2 Συντήρηση

4.2 Μεταφορά

4.3 Αποθήκευση

4.4 Εγγύηση

4.5 Ανακύκλωση του μηχα-
νήματος καθαρισμού

• Πριν από τη μεταφορά του δοχείου συλλογής απορριμμάτων, να 
κλείνετε όλες τις ασφάλειες.

• Να βγάζετε το επάνω μέρος του μοτέρ/το δοχείο από το τροχήλατο 
(MAXXI II 55/75).

• Μην ανατρέπετε τη συσκευή όταν υπάρχει υγρό μέσα στο δοχείο 
συλλογής απορριμμάτων.

• Μην χρησιμοποιείτε άγκιστρο ανύψωσης για να σηκώσετε τη συ-
σκευή.

Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο, όπου δεν θα βρεθεί εκτε-
θειμένη σε παγετό.

Η γενικές συνθήκες εργασίας μας ισχύουν σε σχέση με την εγγύηση.

Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή, η χρήση ακα-
τάλληλων βουρτσών και η χρήση της συσκευής για σκοπό διαφορετικό 
από εκείνον για τον οποίο προορίζεται απαλλάσσουν τον κατασκευα-
στή από οποιαδήποτε νομική ευθύνη για την επακόλουθη ζημιά.

Αχρηστεύεστε το παλιό μηχάνημα.
1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα καθαρισμού από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος.
3. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές με τα οικιακά απορρίμ-

ματα.

Όπως καθορίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με 
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα 
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά προϊόντα πρέπει να συλλέγονται ξε-

χωριστά και να ανακυκλώνονται αναλόγως.

4.1 Μετά τη χρήση Να αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχά-
νημα. Να τυλίγετε το καλώδιο ξεκινώντας από το μηχάνημα. Μπορείτε 
να τυλίξετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη λαβή/άγκιστρα που βρί-
σκονται στο επάνω μέρος του μοτέρ ή στο δοχείο. Ορισμένα μοντέλα 
διαθέτουν ειδικές θέσεις αποθήκευσης για τα εξαρτήματα. 

Βγάλτε την πρίζα από την υποδοχή πριν από την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι η 
συχνότητα και η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρα-
κτηριστικών αντιστοιχεί με την τάση δικτύου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εξαρτήματα που εμφανίζονται στις 
εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο. 

Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Η συσκευή είναι σχεδια-
σμένη για συνεχή βαριά χρήση. Ανάλογα με τον αριθμό των ωρών λει-
τουργίας – τα φίλτρα σκόνης πρέπει να αντικαθίστανται. Να καθαρίζετε 
το δοχείο με στεγνό πανί και μια μικρή ποσότητα καθαριστικού. 

Για λεπτομέρειες σχετικά τις υπηρεσίες μεταγοραστικής εξυπηρέτησης, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

4 Μετά τη χρήση του μηχανήματος καθα-
ρισμού
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Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα
Τύπος: MAXXI II
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 ορι-
σμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού 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 εθνικά πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές:

DIN EN 60335-2-69:2010

Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου 
ατόμου για τη συγγραφή του τεχνικού αρχεί-
ου:

Anton Sørensen
Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC 

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

Ιδιότητα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου 
ατόμου για τη σύνταξη της δήλωσης εκ μέ-
ρους του κατασκευαστή: Anton Sørensen

Γενικός Διευθυντής, Τεχνικές Διαδικασίες, EAPC 

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

Τοποθεσία και ημερομηνία της δήλωσης: Hadsund, 08-01-2013

            

Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης  



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 srl. 
Herrera 1855, 6 fl oor,  Of. A-604
ZC 1293 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – Argentina 
www.nilfi sk-alto.com 

AUSTRALIA
Nilfi sk-ALTO
Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown 
NSW 2148 Australia
www.nilfi sk-alto.com.au
 
AUSTRIA
Nilfi sk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfi sk-Advance GmbH
Metzgerstraße 68
A-5101 Bergheim/Salzburg
www.nilfi sk-alto.at 

BELGIUM
Nilfi sk-Advance NV/SA
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55 
Bâtiment C3/C4 Gebouw 
Bruxelles 1070 Brussel  
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) Co Ltd. 
No. 4189, Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park 
Shanghai 201108
www.nilfi sk.cn 

CZECH REPUBLIC
Nilfi sk-Advance s.r.o.
Do Certous 1
VGP Park Horní Pocernice, Budova H2
CZ-190 00 Praha 9
www.nilfi sk.cz 

DENMARK
Nilfi sk-ALTO Danmark
Industrivej 1
Hadsund, DK-9560
www.nilfi sk-alto.dk 

FINLAND
Nilfi sk-Advance OY Ab 
Koskelontie 23E 
Espoo, FI-02920 
www.nilfi sk.fi 

FRANCE
Nilfi sk-Advance SAS
Division ALTO
BP 246
91944 Courtaboeuf Cedex
www.alto-fr.com

GERMANY
Nilfi sk-ALTO
eine Marke der Nilfi sk-Advance GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
www.nilfi sk-alto.de 

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

HOLLAND
Nilfi sk-Advance B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
www.nilfi sk.nl 

HONG KONG
Nilfi sk-Advance Ltd. 
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.
31-39 Wo Tong Tsui St. 
Hong Kong, Kwai Chung, N.T.
www.nilfi sk.com 

HUNGARY
Nilfi sk-Advance Kereskedelmi Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós-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-alto.ie 

ITALY
Nilfi sk-Advance S.p.A. 
Strada Comunale Della Braglia, 18 
Guardamiglio, Lombardia, I-26862 
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 
Bjørnerudvejen 24 
Oslo, N-1266
www.nilfi sk-alto.no

PERU
Nilfi sk-Advance S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú 
Lima 
www.nilfi sk.com  
  
POLAND
Nilfi sk-Advance Sp. z.o.o   
ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 
Pruszków, PL-05-800 
www.nilfi sk-alto.pl 

PORTUGAL
Nilfi sk-Advance, Lda. 
Sintra Business Park 
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1o A 
Sintra, P-2710-089 
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

SINGAPORE
Den-Sin 
22 Tuas Avenue 2 
Singapore 
www.nilfi sk.com

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-Advance AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Website: www.nilfi sk-alto.se

SWITZERLAND
NA Sondergger AG
Nilfi sk-ALTO Generalvertretung
Mühlestrasse 10
CH-9100 Herisau
www.nilfi sk-alto.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-ALTO 
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate 
Penrith, Cumbria 
GB-CA11 9BQ
www.nilfi sk-alto.co.uk

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

USA
Nilfi sk-Advance
14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfi sk-alto.us

Nilfi sk-Advance, Inc.
Industrial Vacuum Division
740 Hemlock Road, Suite 100
Morgantown, PA 19543
www.nilfi sk-alto.us

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

HEAD QUARTER


