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DANSK

Brugsanvisning

Før støvsugeren er klar til brug, skal slangen monteres på 
det buede rør som beskrevet under punkt 5.

Før støvsugeren anvendes, kontrolleres det, at den 
spænding, der fremgår af mærkepladen, er i overensstem-
melse med den strømforsyning, der skal anvendes.

Støvsugeren leveres med monteret støvsugerpose af 
papir. Anvend aldrig støvsugeren uden en korrekt mon-
teret støvsugerpose. Fremgangsmåden ved udskiftning af 
støvsugerposen beskrives under punkt 8.

Vigtige advarsler
 1.  Denne maskine er også veleg-

net til almindelige rengøring-
sopgaver, f.eks. på hoteller, 
hospitaler, fabrikker og kontor-
er, i skoler og butikker.

 2.  Denne maskine egner sig ikke 
til opsamling af sundhedsfarligt 
støv.

 3.  Denne maskine er kun til 
støvsugning, og må ikke 
anvendes eller opbevares 
udendørs under våde forhold. 
Opbevares indendørs ved 
maks 60°C og min. 0°.

 4.  Maskinen, der er beregnet til 
sugning af tørt støv, må ikke 
anvendes til sugning af vand 
eller andre væsker.

 5.  Maskinen må ikke anvendes til 
opsamling af brændbare eller 
eksplosive materialer, og den 
må ikke anvendes i eksplosive 
omgivelser.

 6.  Maskinen må under ingen 
omstændigheder anvendes 
til opsamling af varme mate-
rialer. Maskinen må især ikke 
anvendes til rengøring af åbne 
og lukkede ildsteder, ovne eller 

lignende, der indeholder varm 
eller glødende aske.

 7.  Maskinen må ikke anvendes, 
hvis ledningen udviser nogen 
tegn på beskadigelse. Efterse 
jævnligt ledningen for skader, 
især hvis den har været mast, 
klemt i en dør eller hvis den 
er kørt over. Det medfølgen-
de elkabel med specialstik må 
ikke repareres. Det skal ud-
skiftes med et nyt originalt Nil-
fi sk kabel.

 8. Maskinen må ikke anvendes, 
hvis den er defekt.

 9.  Tag ikke stikket ud af stikkon-
takten ved at trække i lednin-
gen. Tag i stedet fat i stikket og 
ikke i ledningen.

 10.  Når ledningen repareres eller 
udskiftes, skal der anvendes 
samme type ledning, som den, 
der fulgte med maskinen ved 
leveringen. En sådan ledning 
fås hos Nilfi sk.

 11.  Stikket skal altid tages ud af 
stikkontakten, før der påbegy-
ndes nogen form for servicear-
bejde på maskine eller ledning.

 12.  Reparation af den elektriske 
enhed med motor eller ledning 
må kun udføres af en dertil ud-
dannet eller instrueret person 
efter at den hovedkontakt, der 
er monteret før maskinen, er 
afbrudt, eller efter at stikket er 
taget ud af stikkontakten.

 13.  Der må ikke udføres nogen 
ændringer eller modifi kationer 
af det mekaniske eller elek-
triske sikkerhedsudstyr.

 14. Denne maskine kan anvendes 
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af børn fra 8 år og opefter og 
personer med reducerede fy-
siske, sensoriske eller men-
tale evner eller som mangler 
erfaring og kundskab, hvis de 
er under opsyn eller har fået 
 vejledning i, hvordan maskin-
en anvendes på en forsvarlig 
måde og forstår, hvilke farer 
det indebærer.  

 15. Børn skal være under opsyn 
for at sikre, at de ikke leger 
med maskinen. 

 16. Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke udføres af børn, uden 
at de er under  opsyn.

1 Start / stop

1. Anbring kablets apparatstik i motorstikdåsen. Sæt kab-
lets stik i stikkontakten.

Tryk på knap 1. for at starte motoren.
Tryk igen på 1. for at stoppe motoren.

Efter endt rengøring tages stikket ud af stikkontakten.

Afmontering af kablet 
Forlæng kablets levetid ved at afmontere det fra motoren, 
hver gang maskinen har været i brug - rul det løst op og 
opbevar det til næste gang.

2 Bemærk

Rul ikke kablet stramt omkring motoren, da det vil belaste 
kablet og medføre en betydelig kortere levetid.

3 Micro-Static filter

Det grå mikrostatiske fi lter oven på motoren tiltrækker og 
tilbageholder mikropartikler på effektiv vis. For at sikre 
konstant fi ltrering af udblæsningsluften og undgå overo-
phedning af motoren er det afgørende, at fi lteret udskiftes 
regelmæssigt. Det mikrostatiske fi lter bør udskiftes efter 
ca. 50 timers drift, hvilket svarer til ca. 1 års anvendelse i 
husholdningen.

Udskiftning
1. Drej de to skruer med en mønt, indtil deres kærver er i lodret 

stilling.
2. Løsn håndtaget ved et let tryk nedad på midten. Tryk indtil 

håndtagets to ender springer ud fra fordybningen i motorhu-
set.

3. Løft udblæsningsristen og fi lteret af. Det lydabsorberende 
materiale skal forblive oven på motoren. 

4. Fjern det grå fi lter og monter et nyt. Anbring håndtaget på 
sin plads igen og lås det fast ved at dreje skruerne, indtil 
kærverne er i vandret stilling.

4  Montering af slangen

Sæt bajonetfatningen i indsugningsåbningen og lås den 
på plads ved at dreje med uret. Når slangen skal af-
monteres følges samme fremgangsmåde, blot i modsat 
rækkefølge.

5 Slanger og rør

1   Montering af slangen på det buede rør
Lad slangen glide ind i det buede rør og justér ved at dreje, 
indtil låsearmene låser fast.

2   Afmontering af slangen fra det buede rør
Det kan være nødvendigt at tage slangen af det buede 
rør, så man let kan fjerne materiale, der blokerer.

Skub en af låsearmene med en skruetrækker som vist på 
illustrationen. Vip låsearmen, indtil den frigøres.
Gør det samme med den anden låsearm. Det buede rør 
kan nu skilles fra slangen.

Modeller med teleskoprør
Teleskoprøret kan justeres, så det passer i højden til 
brugeren.

3.  Løsn røret som vist på tegningen og træk røret ud i den 
ønskede længde.

4.  Lås røret som vist.

Alle modeller
5.  Lad det buede rør glide ind i stålrøret.

Regulering af sugestyrken

1.  Mundstykkets sugestyrke kan reguleres ved hjælp af 
glideventilen på det buede rør. Sugningen er kraftigst, når 
ventilen er skubbet fremad, så åbningen er lukket.

2. Ved rengøring af f.eks. løse tæpper og gardiner kan sug-
estyrken nedsættes ved at lade ventilen glide bagud.

7 Rystning af filter

For at holde sugestyrken på et konstant niveau skal fi lteret 
holdes så rent som muligt ved at ryste det regelmæssigt. 
Filteret må ikke vaskes eller børstes.

Afmontering af motor 80
1. Hold i motorhåndtaget og åbn de øverste paler. Løft motor-

en af.

2.  Træk fi lteret ud ved hjælp af bundpladen og ryst det let fra 
side til side. Slangen skal være fastgjort på beholderen, 
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Sæt blæsertilbehøret på motorernes blæseradaptere.

Før en slange tilsluttes, kontrolleres det, at den er ren. An-
bring den åbne ende i beholderindtaget et øjeblik, medens 
motorerne kører, og ryst den.

Vedligeholdelse

Opbevar altid støvsugeren tørt. Motorens lejer er smurt på 
forhånd og beregnet til konstant, hårdt arbejde. 
Afhængig af antallet af driftstimer skal støvfi lteret udskift-
es. (Hold beholderen ren med en tør klud og lidt politur på 
spraydåse).
Kontakt venligst Nilfi sk direkte for at få nærmere oplys-
ninger om service og vedligeholdelse.

Mærkeplade
Maskinens model og serienummer fremgår af mærkep-
laden på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når 
man skal bestille dele til reparation af maskinen. Anfør 
model og serienummer på maskinen nedenfor til senere 
brug:

Model     Serienummer

Fabrikationsår    Spænding

Fejlfinding

• motoren vil ikke starte
- måske er der gået en sikring, der skal udskiftes.
-   ledning eller stikkontakt kan være defekt, og skal i 

så fald udskiftes.

• nedsat sugestyrke
- støvposen er måske fyldt og skal udskiftes, 
 se side 3.
- fi lteret er måske tilstoppet og skal rystes, 
 se side 3.

•   motoren vil ikke forblive i den låste position på 
beholderen. Kun 90

-  den røde låsearm øverst på beholderen står i den 
forkerte stilling. Skub armen i pilens retning.

medens fi lteret rystes.
Filteret kan rengøres ved støvsugning.

Afmontering af motor 90
1.  Skil motoren ad ved at dreje håndtaget mod uret. Løft 

motoren af.

Tømning af beholderen 
Når fi lteret er rystet og slangen taget af, løsnes de to arme 
og beholderen kan åbnes. Løft den øverste del og tøm 
beholderens nederste del.

Montering af motor 80
Når motoren monteres, kontrolleres det, at kontakten er 
lige over indsugningsåbningen på beholderen, og at stikket 
vender bagud.

Montering af motor 90
2.  Sæt motoren på igen, så on/off (tænd/sluk) kontakten er 

over for motorens monteringsmærke på beholderen, og 
så stikket vender bagud. Drej motoren med uret, indtil 
der høres et tydeligt klik. Hvis motoren ikke vil låse på 
plads, når den drejes, trykkes den røde låsearm inde i 
beholderne i pilens retning.

8 Sugning med støvsugerpose

Støvsugeren leveres med en to-lags støvsugerpose. For at 
frigøre beholderen løsnes de to hængsler og den øverste 
del med motor/fi lter løftes af. Støvsugerposen monteres på 
følgende måde: 
1. Tryk på støvsugerposens perforering og anbring den i 

den nederste beholderdel.

2. Træk støvsugerposens plastplade hen over indsugn-
ingsåbningen med begge hænder. Fold forsigtigt støvsu-
gerposen ud. Sæt den øverste beholderdel på igen og 
lås de to hængsler.

Bemærk
Sugeeffekten afhænger af støvsugerposens størrelse og 
kvalitet. Anvend derfor kun originale Nilfi sk poser. Hvis 
der anvendes andet end Nilfi sk poser og luftstrømmen 
begrænses, så motoren overophedes, kan det medføre 
beskadigelse.

9 Udblæsningsfilter

Der anvendes udblæsningsfi lter (HEPA), når der er brug 
for absolut ren udblæsningsluft. Udblæsningsfi lteret 
monteres på motoren i stedet for micro-static fi lteret. Ud-
blæsningsfi lteret er let at montere, og fi lterelementet kan 
udskiftes. Der følger et særligt håndtag med udblæsnings-
fi lteret.

10 Blæsertilbehør

Montering
Afmonter diffusor og lyddæmpningsmateriale (se side 2)
Anbring blæseradapteren 11562000 på motoren. De hold-
es på plads af motorens håndtag.
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DATA

 GM 80  GM 80  GM 80  G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90
 
 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 
     
 1200 1100 850 1200 1100 850 
 1300 1200 950 1300 1200 950 
 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 
       
     
 38 38 33 38 38 33 
  20 20 18 20 20 18 
  270 250 200 270 250 200 
  - - - - - - 
  63 63 63 63 63 63 
  61 61 61 61 61 61 
  
 - - - 800 800 800
 2100 2100 2100 2200 2200 2200 
 bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld 
 3300 3300 3300 3300 33003300  
 12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5
 5 5 5 5 5 5 

DANSK
SPECIFIKATIONER
Mærkeeffekt  W
Maksimaleffekt W
Beskyttelsesgrad (fugt, støv) 
Beskyttelsesklasse (elektrisk) 
 
Luftstrøm med slange og rør l/sek
Vakuum KPa
Sugeeffekt med slange og rør W
Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203)
a) Støvsuger + mundstykke dB(A)/20μPa
b) Støvsuger dB(A)/20μPa

Hovedfilter, lille cm2
Hovedfilter, stor cm2
Hovedfilter, materiale type
HEPA udblæsningsfilter cm2
Beholdervolumen l
Vægt kg

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.   

 GM 80  GM 80  GM 80  G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90
 
 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 
     
 1200 1100 850 1200 1100 850 
 1300 1200 950 1300 1200 950 
 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 
       
     
 38 38 33 38 38 33 
  20 20 18 20 20 18 
  270 250 200 270 250 200 
  - - - - - - 
  63 63 63 63 63 63 
  61 61 61 61 61 61 
  
 - - - 800 800 800
 2100 2100 2100 2200 2200 2200 
 bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld bomuld 
 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
  12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5
 5 5 5 5 5 5 

NORSK
SPESIFIKASJONER
Merkeeffekt W
Maksimaleffekt W 
Beskyttelsesgrad (fukt, støv) – 
Beskyttelsesklasse (elektrisk) –  
 
Luftstrøm med slange l/sek
Undertrykk kPa
Sugekraft med slange W
Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203) 
a) Støvsuger + munnstykke dB(A)/20μPa
b) Støvsuger alene dB(A)/20μPa 

Hovedfilter, lite cm2
Hovedfilter, stort cm2
Hovedfilter, materiale
Utblåsingsfilter, HEPA, overflate cm2
Beholderens kapasitet                                      l
Vekt   kg

Rett  til endringer i  konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. 

 GM 80  GM 80  GM 80  G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90
 
 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 
     
 1200 1100 850 1200 1100 850 
 1300 1200 950 1300 1200 950 
 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 
       
     
 38 38 33 38 38 33 
  20 20 18 20 20 18 
  270 250 200 270 250 200 
 
 - - - - - - 
  63 63 63 63 63 63 
  61 61 61 61 61 61 
  - - - 800 800 800
 2100 2100 2100 2200 2200 2200 
 bomull bomull bomull bomull bomull bomull 
 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
  12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5
 5 5 5 5 5 5 

SVENSKA
SPECIFIKATIONER
Märkeffekt W 
Max. effekt W
Skyddsklass (fukt, damm) – 
Skyddsklass (el) –        
 
Luftflöde med slang l/sek
Sugkraft kPa
Sugkraft med slang W
Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203) 
a) Dammsugar + munstycke dB(A)/20μPa
b) Dammsugar dB(A)/20μPa 

Huvudfilter, litet   cm2
Huvudfilter, stort    cm2
Huvudfilter, material
Utblåsfilter HEPA, yta cm2
Behållarkapacitet l
Vikt kg

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.  

 GM 80  GM 80  GM 80  G/GM 90 G/GM 90 G/GM 90
 
 220-240V 110-120V 100V 220-240V 110-120V 100V 
     
 1200 1100 850 1200 1100 850 
 1300 1200 950 1300 1200 950 
 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 
       
     
 38 38 33 38 38 33 
  20 20 18 20 20 18 
  270 250 200 270 250 200 
  - - - - - - 
  63 63 63 63 63 63 
  61 61 61 61 61 61 
 
 - - - 800 800 800
 2100 2100 2100 2200 2200 2200 
 puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla puuvilla 
 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
  12,25 12,25 12,25 14,5 14,5 14,5
 5 5 5 5 5 5 

SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Moottorin nimellisteho W
Moottorin teho, max. W 
Kotelointiluokka (sähköinen) –         
Suojausluokka (kosteus, pöly) –
 
Ilman virtaus putken kanssa l/sek
Imu kPa
Imuteho putken kanssa W
Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä  (ISO 11203)
a) Imuri suulakkeella dB(A)/20μPa
b) Imuri dB(A)/20μPa 

Pääsuodatin pieni cm2
Pääsuodatin iso cm2
Pääsuodattimen materiaali  
Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala cm2
Säiliön tilavuus                                                   l
Painor                                                             kg

Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment)WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment)

The symbol           on the product or on its packing indi-
cates that this product may not be treated as household 
waste. Instead it shall be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, you will help prevent potential negative consequences 
for the environment and human health, which could oth-
erwise be caused by inappropriate waste handling of this 
product. 
For more detailed information about recycling of this prod-
uct, please contact your local city offi ce, your household 
waste disposal service or  the shop where you purchased 
the product.

Das Symbol          auf dem Produkt bzw. auf der Produk-
tverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem 
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es 
zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstelle für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, 
potenziellen negativen Einfl üssen auf die Umwelt und die 
Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene 
Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genau-
ere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes 
erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor 
Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erwor-
ben haben.

Le symbole          sur le produit ou sur son emballage 
indique que ce produit ne doit pas útre traité comme un 
déchet ménager. Il doit au contraire útre remis au point 
de collecte correspondant pour le recyclage du matériel 
électrique et électronique. En procédant de cette maniúre, 
vous aiderez ú prévenir les conséquences potentiellement 
négatives pour l’environnement et la santé humaine que 
pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de ce pro-
duit . Pour plus ample information sur le recyclage de ce 
produit, veuillez prendre contact avec votre bureau munic-
ipal, votre service de collecte de déchets ménagers ou le 
magasin oú vous avez acheté le produit.

Il simbolo            sul prodotto o sulla confezione indica che 
questo prodotto non pu? essere smaltito fra i rifi uti domes-
tici. Deve invece essere consegnato a un centro di racco-
lta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed 
elettronici. Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si 
contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e sull’uomo. Per 
maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare il proprio comune, il centro di raccolta dei rifi uti 
urbani locale o il rivenditore.

Het symbool             op het product of de verpakking geeft 
aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden 
behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor 
het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur 
worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier 
af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke 
negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke 
gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product 
niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide 
informatie over het recyclen van dit product kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afval-
verwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt 
gekocht.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli 
ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. 
Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten lait-
teiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun 
huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat 
edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka 
tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa 
tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelyp-
isteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Symbolet            på produktet eller emballasjen indikerer 
at dette produktet ikke kan behandles som husholdning-
savfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamling-
spunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. 
Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar 
du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og 
folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig av-
fallshåndtering av dette produktet. For n?rmere informas-
jon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt 
din lokale representant, renholdsverket eller butikken der 
du kjøpte produktet.

Symbolet,          som fi ndes på produktet eller emballa-
gen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afl everes 
på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elek-
trisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet 
korrekt, så du kan vare med til at forebygge skader på 
miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderlig-
ere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du 
henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forret-
ningen, hvor du købte produktet.
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EU-overensstemmelses-

erklæring
Produkt: Støvsuger

Type: GM 80

Støvsugerens konstruk-
tion opfylder følgende 
relevante forordninger:

EF - Maskindirektiv 2006/42/EF
EF - EMC-direktiv 2004/108/EF
EF - RoHS-direktiv 2011/65/EF

Anvendte harmoniserede 
standarder:

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

Anvendte internationale 
standarder og tekniske 
specifi kationer:

DIN EN 60335-2-69:2010

Navn og adresse på per-
sonen bemyndiget til at 
udarbejde det tekniske 
dossier:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Identitet og underskrift 
af personen bemyndiget 
til at udarbejde overens-
stemmelseserklæringen 
på vegne af producenten:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Sted og dato for overens-
stemmelseserklæringen:

Hadsund, 01.10.2013

 Deklarasjon

Produkt: Støvsuger

Type: GM 80

Apparatets design til-
svarer følgende relevante 
og gjeldende bestemmel-
ser:

EC - Maskindirektiv 2006/42/EC
EC - EMC-direktiv 2004/108/EC
EUs RoHS-direktiv 2011/65/EC

Harmoniserte standarder 
som kommer til anven-
delse:

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

Internasjonale standarder 
og tekniske spesifi ka-
sjoner som kommer til 
anvendelse:

DIN EN 60335-2-69:2010

Navn og adresse til 
 personen som er autori-
sert til å sette sammen 
den tekniske fi len:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Identiteten og underskrift-
en til personen som har 
myndighet til å sette opp 
erklæringen på vegne av 
produsenten:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Sted og dato for 
 erklæringen:

Hadsund, 01.10.2013

 
EU-försäkran om överens-

stämmelse
Produkt: Dammsugare

Typ: GM 80

Apparatens konstruk-
tion motsvarar följande 
tillämpliga bestämmelser:

EG-maskindirektiv 2006/42/EC
EG-direktiv EMC 2004/108/EC
EU:s RoHS-direktiv 2011/65/EC

Tillämpade harmonise-
rade normer:

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

Tillämpade internationel-
la normer och tekniska 
specifi kationer:

DIN EN 60335-2-69:2010

Namn och adress på 
person som är behörig att 
sammanställa den teknis-
ka fi len:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Personnummer och un-
derskrift för den person 
som är behörig att upprät-
ta deklarationen å tillver-
karens vägnar:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Plats och datum för 
försäkran:

Hadsund, 01.10.2013

 
Vakuutus EU-normien täyt-

tämisestä
Tuote: Pölynimuri

Tyyppi: GM 80

Tämä laite täyttää seuraa-
vat määräykset:

EU:n konedirektiivi 2006/42/EU
EU:n EMC-direktiivi 2004/108/EU
EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EU

Noudatettavat harmoni-
soidut standardit:

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

Noudatettavat kansain-
väliset standardit ja tekn-
iset tiedot:

DIN EN 60335-2-69:2010

Teknisten tietojen valtuu-
tetun laatijan nimi ja 
osoite:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Valmistajan puolesta 
valtuutetun vakuutuksen 
laatijan henkilöllisyys ja 
allekirjoitus:

Anton Sørensen
General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Vakuutuksen antamisen 
paikka ja päiväys:

Hadsund 01.10.2013
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HEAD QUARTER

DENMARK
Nilfi sk-Advance Group
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Tel.: (+45) 4323 8100
E-mail: mail.com@nilfi sk-advance.com

SALES COMPANIES

AUSTRALIA
Nilfi sk-Advance 
48 Egerton St.
P.O. Box 6046
Silverwater, N.S.W. 2128
Website: www.nilfi sk.com.au  

AUSTRIA
Nilfi sk-Advance GmbH
Metzgerstrasse 68
5101 Bergheim bei Salzburg
Website: www.nilfi sk.at

BELGIUM
Nilfi sk-Advance n.v-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw 
Bruxelles 1070 
Website: www.nilfi sk.com

CHILE
Nilfi sk-Advance de Chile
San Alfonso 1462
Santiago
Website: www.nilfi sk.com

CHINA
Nilfi sk-Advance (Suzhou)
Building 18, Suchun Industrial Estate
Suzhou Industrial Park
215021 Suzhou
Website: www.nilfi sk-cs.com

CZECH REPUBLIC
Nilfi sk-Advance
VGP Park Horní  Počernice
Do Čertous 1/2658
193 00 Praha 9
Website: www.nilfi sk.com

DENMARK
Nilfi sk-Advance Denmark A/S
Sognevej 25
2605  Brøndby 
Tel.:  (+45) 4323 4050
E-mail: kundeservice.dk@nilfi sk.com   

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

FRANCE
Nilfi sk-Advance
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91978 Courtabouef Cedex
Website: www.nilfi sk.fr

GERMANY
Nilfi sk-Advance
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 
89287 Bellenberg
Website: www.nilfi sk.de

GREECE
Nilfi sk-Advance A.E.
Αναπαύσεως 29
Κορωπί Τ.Κ. 194 00
Website: www.nilfi sk.gr

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

HUNGARY
Nilfi sk-Advance Kereskedelmi Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
Website: 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 
Website: www.nilfi sk.com

IRELAND
Nilfi sk-Advance
1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
Dublin 2
Website: www.nilfi sk.com

ITALY
Nilfi sk-Advance SpA 
Strada Comunale della Braglia, 18 
26862 Guardamiglio (LO) 
Website: www.nilfi sk.it

JAPAN
Nilfi sk-Advance Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
Website: www.nilfi sk.com

MALAYSIA
Nilfi sk-Advance Sdn Bhd
Sd 14, Jalan KIP 11
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Website: www.nilfi sk.com

MEXICO
Nilfi sk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004
Col. Centro de Ciudad Santa Fe
01210 Mexico, D.F.
Website: www.nilfi sk.com

NEW ZEALAND
Nilfi sk-Advance
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose, Auckland 1135
Website: www.nilfi sk.com

NORWAY
Nilfi sk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.:  (+47) 22 75 17 70
E-mail: info.no@nilfi sk.com

POLAND
Nilfi sk-Advance Sp. Z.O.O.
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
Website: www.nilfi sk.pl

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

RUSSIA
Нилфиск-Эдванс
127015 Москва
Вятская ул. 27, стр. 7
Россия
Website: www.nilfi sk.ru

SOUTH AFRICA
WAP South Africa 
12 Newton Street 
Spartan 1630 
Website: www.nilfi sk.com

SOUTH KOREA
Nilfi sk-Advance Korea
3F Duksoo B/D, 317-15  
Sungsoo-Dong 2Ga, Sungdong-Gu 
Seoul 
Website: www.nilfi sk.com

SPAIN
Nilfi sk-Advance S.A.
Torre d’Ara, Planta 9
08302 Mataró
Barcelona
Website: www.nilfi sk.es

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

SWITZERLAND
Nilfi sk-Advance
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelzl
9500 Wil
Website: www.nilfi sk-alto.ch

TAIWAN
Nilfi sk-Advance Taiwan Branch
1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd.
Taipei
Tel.: (+88) 6227 002 268
Website: www.nilfi sk-alto.tw

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

TURKEY
Nilfi sk-Advance A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye 
Istanbul 
Website: www.nilfi sk.com

UNITED KINGDOM
Nilfi sk (A Division of Nilfi sk-Advance Ltd.)
Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: 01768 868995
Website: www.nilfi sk.co.uk

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

VIETNAM
Nilfi sk-Advance Representative Offi ce
No. 51 Doc Ngu Str.
Ba Dinh Dist.
Hanoi
Website: www.nilfi sk.com


