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Das Symbol
auf dem Produkt bzw. auf der
Produktverpackung 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 Einﬂüssen auf die Umwelt und die
Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene
Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genauere
Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes
erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor
Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben
haben.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeﬀekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller aﬀären där du köpte
varan.

Tämä merkki
tuotteessa tai pakkauksessa
osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Se on sen sijaan toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkakomponenteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Kun varmistat, että tuotetta käsitellään oikealla tavalla,
autat ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittoja. Niitä
saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään tavallisen jätteen
mukana. Lisätietoja kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä
paikallisiin viranomaisiin, jätteenkeräyspalveluun tai
myyntipisteeseen, josta tuote on ostettu.
Symbolet,
som ﬁndes på produktet eller emballagen,
viser, at produktet ikke må bortskaﬀes sammen med
almindeligt husholdningsaﬀald. Det skal derimod aﬂeveres
på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af
elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaﬀe
produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge
skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes,
kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller
forretningen, hvor du købte produktet.

The symbol
on the product or on its packing indicates
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
correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local
city oﬃce, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
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Tillykke med dit valg af centralstøvsuger! Hvis du bruger støvsugeren i overensstemmelse
med denne brugsanvisning, vil maskinen blive til stor glæde for dig og et væsentligt
værktøj i dit hjem i mange år fremover.

Vore produkter er under konstant udvikling, og vi forbeholder os derfor retten til
at foretage alle nødvendige ændringer i maskinens design.
Vi tager ligeledes forbehold over for eventuelle trykfejl.
Lovgivning vedrørende forbrugererstatningskrav gælder for dette produkt under de aktuelle salgsbetingelser - under forudsætning af, at produktet er blevet anvendt korrekt (til
husholdningsbrug), og at det er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning. Støvsugerposer betragtes som forbrugsstoﬀer.
Dette produkt er underlagt de forskellige landes lovfæstede krav med hensyn til indsamling og sikker behandling af elektriske produkter, og når tiden til bortskaﬀelse kommer,
skal produktet aﬂeveres til en forhandler eller til en genbrugsplads.
Klager over fejl eller forkert samling skal rettes til det ﬁrma, der har ansvar for
installationen. Brugeren er ikke berettiget til erstatning, hvis maskinen
ikke er blevet anvendt korrekt, eller hvis den ikke er blevet vedligeholdt ordentligt.
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1 Vigtige sikkerhedsforholdsregler

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller
personskader skal du læse alle sikkerhedsforholdsregler
omhyggeligt igennem, før du tager maskinen i brug.

• Denne centralstøvsuger er udelukkende beregnet til tør støvsugning indendørs.
• Denne centralstøvsuger er ikke
beregnet til at blive installeret
udendørs.
• Støvsug aldrig uden at have et
ﬁlter indsat.
• Forsøg ikke at støvsuge væsker
op. Brug ikke maskinen i våde
omgivelser.
• Støvsug ikke gløder eller objekter med ild i som f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller
brændende væske eller gas.
• Brug ikke støvsugeren i områder,
hvor der er brændende væsker
eller hvor der er gasser til stede.
• Sluk for maskinen, før du skifter
ﬁlter eller pose samt før du udfører nogen form for vedligeholdelse.
• Når du afbryder maskinen, skal
du altid trække i selve stikket,
ikke i ledningen.
• Vægkontakten og stikket skal
være placeret således, at de er
synlige.
• Støvsug ikke skarpe genstande
som f.eks. glasskår eller nåle. De
kan punktere posen og beskadige motoren.
• Vær især forsigtig med at suge
genstande op, der kan blokere
Oversættelse af den originale instruktionsbog

slange/rørsystemet, f.eks. blyanter, legetøjsbrikker og små plastikposer.
• Følg omhyggeligt brugsanvisningen. Service og reparationer
må kun udføres af et autoriseret
værksted. Anvend kun originale
reservedele og tilbehør anbefalet
af leverandøren. Forsøg aldrig
selv at ændre maskinen.
• Undlad at bruge centralstøvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
Centralstøvsugeren er monteret
med en særlig type ledning, der skal
udskiftes med en ledning af samme
type, hvis den bliver beskadiget. En
ledning af denne type kan købes
hos en servicekontaktperson. For
at undgå unødige risici bør man
lade en kvaliﬁceret ekspert udskifte
ledningen.
• Installationen af udblæsningsrøret skal udføres, så der ikke kan
trænge fugt eller kondensvand
ind i installationssystemet.
CENELEC lande (AT-BE-BG-HRCY-CZ-DK-EE-FI-FR-DE-GR-HUIS-IE-IT-LV-LT-LU-MK-MT-NL-NOPL-PT-RO-ES-SK-Sl-SE-CH-TRGB):
• Denne maskine kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale funktioner, eller som mangler erfaring
og kundskab, hvis de er under
opsyn eller har fået vejledning i,
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hvordan apparatet benyttes på Udenfor CENELEC:
en forsvarlig måde, og forstår de • Dette apparat er ikke beregnet
til at blive brugt af børn eller psyfarer, det indebærer.
• Børn skal være under opsyn for kisk svage personer uden opsyn,
at sikre, at de ikke leger med ma- med mindre de bliver passende
overvåget af en ansvarlig person
skinen.
• Rengøring og vedligeholdelse for at sikre, at de kan bruge apmå ikke udføres af børn, uden at paratet på sikker vis.
• Børn skal være under opsyn for
de er under opsyn.
at sikre, at de ikke leger med maskinen.
Centralstøvsugeren må ikke bruges til at opsuge kontamineret
støv eller cementstøv.
1.1 Tekniske data
Tekniske data, maskine

Supreme 100

Supreme 150
Performer 150

Supreme 250
Performer 250

Supreme LCD

Højde

427 mm

800 mm

801 mm

802 mm

Bredde med håndtag

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

Længde med beslag

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

Motor

1300 W

1550 W

1700 W

1700 W

Sikring

10 A

10 A

10 A

10 A

Vægt

5 kg

6.5 kg

6.5 kg

6.5 kg

Støjafgivelse

66 dB

66 dB

66 dB

66 dB

Støvbeholderens kapacitet

-

25 l

25 l

25 l

Kapacitet ved brug af støvpose

10 I

14 l

14 l

14 l

Maks. sugestyrke, motor

650 Airwatt

720 Airwatt

735 Airwatt

735 Airwatt

Maks. sugestyrker*

460 W

490 W

510 W

510 W

Maks. luftstrømning*

50 l/s

53 l/s

54 l/s

54 l/s

Maks. vakuum*

21 kPa

30 kPa

30 kPa

30 kPa

Radiofjernbetjening

X

X

X

X

Panel med driftsstatus

X

Driftstemperatur

0-60°

Tekniske data, håndtag

LED

0-60°

0-60°

0-60°

LCD

Radiofrekvens

433 MHz

Funktion

Afbryder, effektregulering 5 trin, LED
indikation af driftsstatus

Afbryder, effektregulering 5 trin, LCD
indikation af driftsstatus

Batteriets levetid

3 år

3 år

Batteritype, antal
Rækkevidde

1.5 V AAA, 2 stk.
Maks 50 m

*Målt på sugeenheden
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2 Støvsuger Supreme 100 samlingsinstruktioner

Fig. 1
Fig. 2

2.1 Montering af vægbeslaget
Anbring holderen på en sådan måde, at der er rigeligt
plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal
sidde. Sørg for, at der er mindst 500 mm fri plads over
beholderen. Marker de steder, hvor de ﬁre skruehuller
er, med en pen eller lignende. Vælg derefter passende
skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til vægtypen,
hvor beslaget monteres. Bor de ﬁre huller til vægbeslaget.
Diameteren af skruehullerne i holderen er 5 mm. Monter
vægbeslaget med den store åbning pegende opad. Se
Fig. 1. Spænd skruerne, så holderen sidder godt fast
(skruerne medfølger).
Fig. 3

2.2 Placering af støvsugeren på
vægbeslaget
Placer støvsugeren, så monteringsbeslaget er lige
over vægbeslaget. Se Fig. 2. Sænk maskinen ned på
vægbeslaget. Sørg for, at det tilsvarende beslag på
maskinen holdes fast på plads af vægbeslaget.

Fig. 4

Fig. 5

2.3 Tilslutning af maskinen
Maskinen er forbundet med støvsugerrøret i øverste position og udblæsningsrøret i
nederste position.
Denne forbindelse må ikke limes, men kan tapes hvis enheden skal til reparation på et senere tidspunkt. Støvsugerrørets sokkel kan monteres to forskellige
steder afhængigt af, hvilken retning du ønsker at installere rørsystemet i.
Hvis du vil ﬂytte støvsugerrørets sokkel, skal du gøre følgende:
1. Løsn støvsugerrørets sokkel ved at skrue de ﬁre Torx-kombinationsskruer ud med
en Torx T20 eller en almindelig skruetrækker, Fig. 3.
2. Træk soklen ud af maskinen. Se Fig. 4.
Fig. 6
Udblæsning
3. Løsn udstansningsproppen fra det udtag, som støvsugerrørets sokkel skal ﬂyttes til.
Skru de ﬁre Torx-kombinationsskruer ud. Fjern udstansningsproppen fra maskinen.
4. Tilpas (ﬂyt) støvsugerrørets sokkel til det nye udtag. NB! Soklen er mærket med ”Op”.
Kontroller, at soklen monteres med "Op" vendende opad. Fastgør soklen ved at montere og spænde de ﬁre skruer,
Fig. 5.
5. Sæt udstansningsproppen på det udtag, som støvsugerrørets sokkel før sad i. Brug de ﬁre skruer til at holde den på
plads. Udblæsningsrøret skal sættes godt fast til væggen for at sikre, at den ikke løsriver sig fra soklen. Husk, at du
skal kunne dreje det bøjede rør i forskellige retninger for at sikre en passende røranlægsplan. Forbind derefter udblæsningsrøret og lyddæmperen, Fig 6. Monter centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret bliver så kort som muligt,
maks. 5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en
lyddæmper.
Hvis du ønsker ﬂere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen, bedes du læse
de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken.
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3 Brugsanvisning til Supreme 100

1

2
Fig. 7

Standardslange

Filter

Fig. 10

3.1 Start af maskinen

3.2 Reparation

Kontrolstrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til en kontrolstrømledning, der løber langs med rørene.
Begge ender af lavspændingsledningen skal kobles til
tilslutningspanelet på støvsugeren. En ledning til hvert
udtag.

Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører
reparationsarbejde.
Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes
følgende:
• Støvsugerposen er fuld og skal skiftes.
• Filteret er tilstoppet og skal renses.

Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230
Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver
ikke jordforbindelse.

Start/stop kontakt
Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte
og stoppe støvsugeren, Fig. 8. Start/stop knappen kan også
anvendes, hvis/når du ønsker at bruge det ekstra indtag til
at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Nilﬁsk
slange med fjernbetjening) eller til test og demo.

Fig. 8

Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis det sker - træk stikket ud af
stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du
kontrollere slangen, støvsugerposen og ﬁlteret for at være
sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen.
Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen.
Modellen Supreme 100 må kun betjenes med en
støvsugerpose og et ﬁlter installeret.

Manuel slange
Støvsugeren starter og stopper automatisk. Når støvsugerslangen er sluttet til en vakuumkontakt, vil en metalring
i enden af slangen lukke for kontrolkredsløbet, og støvsugeren starter. Fig. 7. Når slangen fjernes fra vakuumkontakten, stopper støvsugeren.

Trådløst håndtag
Hvis du bruger en slange med trådløst håndtag, kan du
starte og stoppe støvsugeren ved hjælp af kontakten på
håndtaget, se ﬁg. 9. Det trådløse håndtag har desuden
den funktion, at støvsugerens sugestyrke kan justeres
ved hjælp af knapperne på håndtaget.
Fig. 9

Trådløs
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4

Filter- og støvsugerposer - Supreme 100

Fig. 11

Fig. 13

4.1 Skift af støvsugerposen

4.2 Skift / rengøring af ﬁlteret

Centralstøvsugeren er forsynet med en støvsugerpose
som standard. Støvsug aldrig, hvis der ikke er en støvsugerpose i maskinen.
Grib kanten af låget og træk det op for at åbne støvsugeren,
Fig. 11.

Åbn låget og tag støvsugerposen ud som beskrevet
tidligere. Filteret sidder i bunden af beholderen rundt om
motorhuset. Brug aldrig centralstøvsugeren uden at
have et ﬁlter indsat.

Skift af støvsugerposen. Fjern den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre,
så den løftede del af indtaget er på linje med åbningen i
kortet. Skub nu posen af poseholderen.
Sæt den nye støvsugerpose på som følger: Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og træk den
nye pose på. Drej pappet for at låse posen på plads. NB!
Drej kanterne af støvsugerposen ned i beholderen. Dette
er for at undgå, at posen beskadiges af låget.

Træk ﬁlteret ud af beholderen, Fig. 13. Rens ﬁlteret ved at
ryste det eller vaske det med vand.
Hvis du vasker ﬁlteret, skal du lade det tørre helt, før
du sætter det i igen.
Tag det rene/nye ﬁlter og anbring det i bunden af beholderen. Tryk den udvendige kant af ﬁlteret ned mod siderne
af beholderen, så ﬁlteret buler let opad. Tryk derefter
ﬁlteret ned på plads. Sørg for, at ﬁlteret er pakket tæt ind
mod motorhuset, Fig. 14. Genindsæt støvsugerposen og
sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt.

Fig. 12

Fig. 14

Motorhus

Filter
Filter

Papafstivningen låser posen på plads, når du drejer den
som vist i Fig. 12 ovenfor.
Åbningen i kortet skal ﬂugte og skubbes over den løftede
del af indtaget, før du drejer papafstivningen for at låse
den.
Oversættelse af den originale instruktionsbog
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5 Samleinstruktioner Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 /
Performer 250 / Supreme LCD
5.1 Montering af vægbeslaget

Fig. 15

Planlæg placering af vægbeslaget på en sådan måde, at
der er rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørg for, at der er mindst 200 mm fri
plads under støvbeholderen.
Marker de steder, hvor de ﬁre skruehuller er, med en pen
eller lignende. Diameteren af hullerne i holderen er 5 mm.
Vælg skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til den
pågældende væg. Bor de ﬁre skruehuller.
Monter vægbeslaget med den store åbning pegende
nedad, se Fig. 15. Skru derefter holderen på plads.

5.2 Placering af støvsugeren på
vægbeslaget

Fig. 16

For at lette proceduren skal du først fjerne støvbeholderen. Løsn beholderen ved at skubbe begge håndtag
udad. Fjern derefter beholderen fra maskinen. Hvis du vil
montere støvsugeren eller motorchassiset på vægbeslaget
- skal du blot sænke chassiset ned, så låseanordningen på
beslaget går gennem chassisets åbning Fig. 16. Sørg for, at
det tilsvarende beslag på maskinen holdes helt på plads
af vægbeslaget.
Hvis du vil fjerne motorchassiset fra vægbeslaget - skal du
skubbe låseanordningen mod dig selv, så den slipper chassiset, og derefter løfte chassiset op fra beslaget.

5.3 Tilslutning af maskinen
Maskinen tilsluttes med den ﬂeksible sugeslange i nederste position og udblæsningsrøret øverst, Fig 17. Den
ﬂeksible slange kobles til støvindtaget på støvsugerbeholderen. Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til
slangen låser. Tryk på knappen på slangeindtaget ned for at
fjerne sugeslangen. Den ﬂeksible sugeslange virker som en
adapter, der forbinder støvsugerenheden med rørsystemet.
NB! Disse forbindelser må ikke limes, hvis enheden er
til reparation.

Fig. 17

Placer centralstøvsugeren på en sådan måde, at udblæsnings-røret kan være så kort som muligt, dvs. maks.
5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du
placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en
lyddæmper.
Hvis du ønsker ﬂere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen, bedes du
læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med
rørpakken.

Udblæsning

Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen
låser. Tryk på knappen på slangeindtaget ned for at fjerne
sugeslangen.

Indtag
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5.4 Ekstra indtag (standardtilbehør i
Canada)
Hvis du har behov for et ekstra indtag på støvsugeren,
kan du montere det ekstra indtag direkte i støvsugerens
indtag og koble den ﬂeksible støvsugerslange hertil.
Indtaget kan anvendes både til manuel slange, afbryderslange og trådløs slange. Kobl blot støvsugerslangen
til indtaget, og tryk på startknappen for at påbegynde
støvsugningen.
Hvis låget ikke lukker helt, når slangen frakobles, sker det
automatisk næste gang støvsugeren startes.

6 Brugsanvisning til Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250 /
Supreme LCD
6.1 Start af maskinen
Kontrolstrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til en
kontrolstrømledning, der løber langs med rørene. Begge
ender af lavspændingsledningen skal kobles til tilslutningspanelet på støvsugeren. En ledning til hvert udtag.
Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230
Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver
ikke jordforbindelse.

Afbryderslange
Nogle modeller har en slange med fjernbetjening (afbryderfunktion) til støvsugeren. Slangen til disse modeller
skal tilsluttes som vist i Fig. 19. BEMÆRK! Pladen ved
slangeindtaget skal vendes opad, så slangeindtaget bliver
låst til vægindtaget af de to tappe i vægindtaget.

Trådløst håndtag
Start/stop kontakt
Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte og
stoppe støvsugeren, Fig. 18. Start/stop knappen kan også
anvendes, hvis/når du ønsker at bruge det ekstra indtag til
at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Nilﬁsk
slange med fjernbetjening) eller til test og demo.

Hvis du bruger en slange med trådløst håndtag, kan du
starte og stoppe støvsugeren ved hjælp af kontakten på
håndtaget, se ﬁg. 20. Det trådløse håndtag har desuden
den funktion, at støvsugerens sugestyrke kan justeres
ved hjælp af knapperne på håndtaget.
Fig. 20

Fig. 18

Trådløs
Fig. 19

6.2 Service

1

Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører
servicearbejde!
Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes
følgende:
• Støvsugerposen er fuld og skal skiftes.
• Filteret er tilstoppet og skal renses for støv.

2
Standardslange

Deluxe

Afbryderslange
Afbryderslange

Overophedningssikring
Manuel slange
Støvsugeren starter og stopper automatisk. Når støvsugerslangen er sluttet til en vakuumkontakt, vil en metalring
i enden af slangen lukke for kontrolkredsløbet, og støvsugeren starter. Fig. 19. Når slangen fjernes fra vakuumkontakten, stopper støvsugeren.

Oversættelse af den originale instruktionsbog

Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet.
Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 /
Performer 250
Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille
støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle
ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og ﬁlteret for at være sikker på, at intet blokerer for
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luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen.
Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen.
Supreme LCD
Når overophedningssymbolet på støvsugerens display er
aktiveret (modeller med display), er støvsugerens overophedningssikring udløst. For yderligere information om
termosikring, se Indikator for overophedning.

6.3

Supreme LCD display

Modellen Supreme LCD har et display med oplysninger om maskinen, Fig. 21.
Fig. 21

Luftstrøm
Airflow
Signal
Wireless

Overophedning
Temperature

Service
Service

Støvsugerpose/
Dustbag/Filter
poseﬁlter

får symbolet for reduceret luftstrøm til at lyse.

Indikator for service
Når servicesymbolet begynder at blinke, kører motoren i en time endnu, før den stopper/ikke vil starte.
Formålet med servicesymbolet er at informere dig om, at
det er tid at bestille service til støvsugeren. Når symbolet
lyser konstant, har støvsugerens driftstidstæller beregnet,
at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte et
autoriseret serviceværksted og lade dem udføre en service
på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren.

Indikator for overophedning - blinker
Overophedningssymbolet indikerer, at støvsugeren
er blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Træk strømstikket ud af stikkontakten for at nulstille
støvsugeren, og vent 5-10 minutter, mens maskinen køler
ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og ﬁlteret for at være sikker på, at intet blokerer for
luften gennem maskinen.

Indikator for signal - blinker
Når signalsymbolet blinker, er slangehåndtaget
uden for rækkevidde, og der er ingen forbindelse til
støvsugeren. Støvsugeren stopper automatisk efter 30
minutter, hvis slangehåndtag eller støvsuger ikke har
været aktiveret.

Sugestyrke
Speed

Sugestyrke
Når startkontakten aktiveres, eller slangen kobles til
vægkontakten, tænder displayet og sugestyrken.

Indikator for støvsugerpose / poseﬁlter
Når indikatoren for støvsugerpose/poseﬁlter begynder at blinke, mens støvsugeren kører, betyder
det, at poseﬁlteret snart skal renses og støvsugerposen
skiftes. Når symbolet lyser konstant, er det tid. Indikatoren for støvsugerpose/poseﬁlter på støvsugerens display
tænder minimum efter hver 20 driftstimer. Hvis symbolet
lyser, skal du gøre følgende: Sluk for støvsugeren på
slangehåndtaget (fjernbetjente versioner), fjern støvsugerslangen fra vægindtaget (modeller med manuelt håndtag)
eller tryk på start/stop-kontakten på displayet. Kontrollér
derefter, at poseﬁlter/støvsugerpose ikke er tilstoppet.
Udskiftningen er beskrevet i kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4.
Nulstilling af tæller for driftstimer: Ved slukket tilstand,
hold start/stop knappen på maskinen inde, indtil indikator
for støvsugerposer / poseﬁlter slukker (cirka 5 sekunder).

Indikator for reduceret luftstrøm - lyser
Når symbolet for reduceret luftstrøm lyser på støvsugerens display, betyder det, at luftstrømmen gennem
støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med
reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket
ned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis symbolet for reduceret luftstrøm lyser, og motoren er blevet lukket
ned, skal du gøre som følger: Kontroller poseﬁlteret og/eller
støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se, om
der er noget der blokerer for luften. Fjern det materiale, der
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Oversættelse af den originale instruktionsbog

7 Filter og støvsugerposer - Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 /
Performer 250 / Supreme LCD

Fig. 22

Fig. 23

7.1 Skift af poseﬁlteret

7.2 Montering af poseﬁlteret

Der skal altid sidde et poseﬁlter i støvbeholderen.
Rens ﬁlteret således:

Skift poseﬁlteret i maskinen således:

1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen.
Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op,
de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene
udad og væk fra beholderen, se ﬁg. 22.
2. Fjern ikke ﬁlteret fra beholderen. Ryst i stedet ﬁlteret let
inden i beholderen for at løsne støv fra ﬁlteret, så det
kan falde ned i beholderen. Det gøres ved at gribe om
ﬁlterets strop og bevæge ﬁlteret hurtigt op og ned som
vist på ﬁg. 23.
3. Løft poseﬁlteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm derefter beholderen for resterende støv et passende sted.

1. Anbring det rene/gennemrystede poseﬁlter i beholderen. Sørg for, at ﬁlterholderen passer ind i den indvendige kant på støvbeholderen. Kontroller, at ﬁlteret vender rigtigt - stofhåndtaget på ﬁlteret skal være synligt.
2. Sæt derefter støvbeholderen med poseﬁlteret på plads
i støvsugeren.
3. Løft støvbeholderen op, og sæt den på plads i støvsugerenheden. Pres håndtagene ind over støvsugerens
kant, til der lyder et klik. Pres håndtagene ned på
plads, og tjek, at støvsugerenhed og støvbeholder er
korrekt sat sammen..

Fig. 24

Fig. 25

7.3 Skift af støvsugerposen

7.4 Montering af støvsugerposen

Maskinen er forsynet med en støvsugerpose.
Skift støvsugerposen således:

Skift støvsugerposen således:

1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen.
Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op,
de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene
udad og væk fra beholderen, se ﬁg. 22.
3. Ryst støvet af poseﬁlteret. Det kan være en fordel,
hvis ﬁlteret indsættes i beholderen på en sådan måde,
at støvet i ﬁlteret kan rystes ned i støvbeholderen.
4. Løft poseﬁlteret ud.
5. Fjern støvsugerposen ved at tage fat om papafstivningen og forsigtigt trække kortet og posen væk fra beholderen, ﬁg. 24. Fold den perforerede del af pappet mod
åbningen af posen for at forhindre, at posens indhold
slipper ud.
6. Tøm beholderen for støv.
Oversættelse af den originale instruktionsbog

1. Sæt støvsugerposens papkort fast med hullet over
poseholderen, Fig. 25.
2. Sæt det rensede eller gennemrystede poseﬁlter på
plads i beholderen. Sørg for, at ﬁlterholderen passer
ind i den indvendige kant på støvbeholderen.
Kontroller, at ﬁlteret vender rigtigt - stofhåndtaget på
ﬁlteret skal være synligt.
3. Sæt støvbeholderen på plads på støvsugerenheden.
Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke indad
på de to håndtag for at sikre, at støvsugerenheden og
støvbeholderen er korrekt sat sammen.
Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD kan køre med eller uden en
støvsugerpose - valget er dit. Disse produkter skal
dog altid have installeret et poseﬁlter.
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8 Elektrisk tilslutning

Afbryder

Tilslutningspanel

Kontrolstrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til en
kontrolstrømledning, der løber langs med rørene. Begge
ender af lavspændingsledningen kobles til tilslutningspanelet på støvsugeren. En ledning til hvert udtag. Lavspændingsledningen skal tilsluttes som angivet nedenfor.

Alle modeller har lavspændingskabelstikket anbragt til
venstre på panelet. Disse modeller har også to ekstra
udtag på panelet. Udtagene er beregnet til fremtidige
funktioner og er ikke brugbare i øjeblikket. Stikket til
transceiver-boksen er anbragt til højre.

Placering af udtaget til lavspændingsledningerne:

Supreme 150 /
Performer 150 /
Supreme 250 /
Performer 250 /
Supreme LCD

Supreme 100

Tilslutningspanelet er
anbragt i toppen af
støvsugeren

Supreme 100
Tilslutningspanelet er
anbragt i bunden af
støvsugerenheden.

Tilslutning af lavspændingskabler
Lavspændingskablerne, der løber langs med rørene, skal
kobles til stikket på støvsugeren. Slut kabelenderne til
de elektriske stik med én kabelende i hvert stik. Fastgør
lavspændingskablerne ved at trække kliklåsene på stikket
nedad.
Fastgør lavspændingskablerne i stikket - træk
kliklåsene på stikket
nedad.

Stik

Lavspændingskabel
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Oversættelse af den originale instruktionsbog

9 Tilbehør

Teleskopstang

Radiator- og spaltemundstykke

Indstil længden af teleskopstangen ved at trykke/trække
regulatoren og lade stangen glide ind eller ud, Fig. 26.
Til rengøring af trapper anbefaler vi, at du forkorter stangen til minimumlængden.

Dette mundstykke er beregnet til svært tilgængelige og
snævre områder åsom hjørner, spalter og radiatorer.
Fig. 29

Fig. 26

Afstøvningsbørste
Afstøvningsbørsten kan bruges til lamper, billeder, gardiner
og andre tekstiler, Fig. 30.
Fig. 30

Standard gulvmundstykke
Dette er et universelt let gulvmundstykke, der kan bruges
på de ﬂeste gulvoverﬂader. Under rengøring kan du skifte
indstilling fra gulvtæpper til parketgulve eller andre gulvoverﬂader, Fig. 27/28.
Fig. 27

Møbelmundstykke
Lille, praktisk mundstykke til støvsugning af møbler, puder
og tekstiler, Fig. 31.
Fig. 31

Fig. 28

Husk!
Støvsug aldrig væsker, glasskår eller varm
aske, Fig. 32.
Fig. 32

Oversættelse af den originale instruktionsbog
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10 Fejlﬁnding
Alt arbejde, der involverer 240 Volt el-forsyning, skal
udføres af en kvaliﬁceret el-installatør, som kender de
relevante sikkerhedsregler.

Støvsugeren vil ikke starte
Overophedningssikring
Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet.
Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250
Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille
støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle
ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og ﬁlteret for at være sikker på, at intet blokerer for
luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen.
Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen.
Supreme LCD
Når overophedningssymbolet på støvsugerens display er
aktiveret (modeller med display), er støvsugerens overophedningssikring udløst. For yderligere information om
termosikring, se Indikator for overophedning.
Andre fejlﬁndinger
• Bruger du den rigtige slange? Kun originale slanger passer.
• Starter støvsugeren, når du prøver et andet vakuumstik? Hvis den gør, er der fejl i den elektriske forbindelse til det første stik. Skru stikket af og kontroller
forbindelsen på bagsiden.
• Er strømforsyningen sluttet til vakuumstikket?
• Er der strøm på stikket?
• Er lavspændingsledningen sluttet til støvsugeren?
• Batterierne til radiofjernbetjeningen (den trådløse støvsugermodel) kan være ﬂade. Udskift batterierne med
nye af typen 1,5 V AAA.

Støvsugeren vil ikke stoppe
• Er der indfanget et objekt i et af støvsugerstikkene, så
benene er smeltet?

at blinke, mens støvsugeren kører, betyder det, at poseﬁlteret snart skal renses og støvsugerposen skiftes.
Når symbolet lyser konstant, er det tid. Indikatoren for
støvsugerpose/poseﬁlter på støvsugerens display tænder
minimum efter hver 20 driftstimer. Hvis symbolet lyser,
skal du gøre følgende: Sluk for støvsugeren på slangehåndtaget (fjernbetjente versioner), fjern støvsugerslangen fra vægindtaget, eller tryk på start/stop-kontakten på
displayet. Kontrollér derefter, at poseﬁlter/støvsugerpose
ikke er tilstoppet. Udskiftningen er beskrevet i kapitel 7.1,
7.2, 7.3 og 7.4.
Nulstilling af tæller for driftstimer: Ved slukket tilstand,
hold start/stop knappen på maskinen inde, indtil indikator
for støvsugerposer / poseﬁlter slukker (cirka 5 sekunder).

Indikator for reduceret luftstrøm - lyser
Når symbolet for reduceret luftstrøm lyser på støvsugerens display, betyder det, at luftstrømmen gennem
støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket ned, for
at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis symbolet for
reduceret luftstrøm lyser, og motoren er blevet lukket ned,
skal du gøre som følger: Kontroller poseﬁlteret og/eller
støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se,
om der er noget der blokerer for luften. Fjern det materiale, der får symbolet for reduceret luftstrøm til at lyse.

Indikator for service
Når servicesymbolet begynder at blinke, kører motoren
i en time endnu, før den stopper/ikke vil starte. Formålet
med servicesymbolet er at informere dig om, at det er
tid at bestille service til støvsugeren. Når symbolet lyser
konstant, har støvsugerens driftstidstæller beregnet, at
den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte
et autoriseret serviceværksted og lade dem udføre en
service på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren.

Indikator for overophedning - blinker
DOverophedningssymbolet indikerer, at støvsugeren er blevet
overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Træk strømstikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren, og vent
5-10 minutter, mens maskinen køler ned. Mens du venter, bør
du kontrollere slangen, støvsugerposen og ﬁlteret for at være
sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen.

Lav sugestyrke
•
•
•
•
•
•
•
•

Er alle vakuumstik lukket ordentligt?
Er der sket blokering i et af vakuumstikkene?
Er beholderlåget lukket korrekt?
Er pakningen mellem beholderen og låget på plads?
Er den beskadiget?
Er rørsystemet blokeret?
Er støvsugerposen fuld eller blokeret?
Er ﬁlteret tilstoppet?

Supreme LCD display
Modellen Supreme LCD har et display med oplysninger
om maskinen, Fig. 21.

Hastighedsniveau
Når startkontakten aktiveres, eller slangen kobles til vægkontakten, tænder displayet og hastigheden vises.

Indikator for støvsugerpose / poseﬁlter
Når indikatoren for støvsugerpose/poseﬁlter begynder
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Indikator for signal - blinker
Når signalsymbolet blinker, er slangehåndtaget uden for
rækkevidde, og der er ingen forbindelse til støvsugeren.
Støvsugeren stopper automatisk efter 30 minutter, hvis
slangehåndtag eller støvsuger ikke har været aktiveret.

ADVARSEL!
Der kan opstå blokeringer, hvis:
a) mundstykkerne og tilbehøret ikke bruges som anvist hver gang.
b) der støvsuges våde eller fugtige tæpper.
c) der suges fremmedlegemer op, selvom mundstykkerne ikke er ordentligt monteret.
d) vægkontakterne holdes ikke åbne lige indtil
systemmotoren stopper helt
e) ﬁlteret og poserne bliver ikke renset regelmæssigt
eller udkiftet ifølge producentens instruktionert.
NB! Blokeringerne skyldes misbrug og dækkes ikke
af garantien.
Oversættelse af den originale instruktionsbog

10.1 Service- og vedligeholdelsesvejledning - Supreme 100
NB! Støvsug aldrig uden at have både ﬁlter og støvsugerpose indsat i modellen Supreme 100

Produkt

Hvor ofte?

Hvorfor?

Hvordan?

Støvsugerpose

Skal skiftes, før
den bliver helt fuld,
afhængigt af brugen,
men normalt 2-4
gange om året.

Dårlig sugeevne
og fare for blokering i rørsystemet.

Grib kanten af låget og åbn det ved at trække opad. Fjern
den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til
højre eller venstre, så den løftede del af poseholderen går
ind gennem åbningen i pappet. Skub nu posen af indtaget.
Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og
træk den nye pose på. Drej pappet for at låse posen på
plads. NB! Åbningen i kortet skal ﬂugte og skubbes over
den løftede del af indtaget, før du låser papafstivningen på
plads med en drejning.
NB! Støvsug aldrig uden at have en støvsugerpose
indsat.

Lav sugestyrke
kan blive resultatet. Der kan
komme støv ind
i motoren.

Fjern støvsugerposen som beskrevet ovenfor. Fjern ﬁlteret
fra bunden. Rens ﬁlteret ved at ryste det eller vaske det
med vand. NB! Filteret skal være helt tørt, før det sættes
på plads igen. Sæt det rensede ﬁlter ind i maskinen igen.
Tryk den udvendige kant af ﬁlteret ned mod siderne af beholderen, så ﬁlteret buler let opad. Monter støvsugerposen
og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt.
NB! Støvsug aldrig uden at have et ﬁlter indsat.

Filter i
bunden

Skal checkes, når
posen skiftes.

10.2 Service/vedligeholdelsesvejledning - Supreme 150 / Performer 150
Supreme 250 / Performer 250 / Supreme LCD
NB! Støvsug aldrig uden at have et ﬁlter indsat.

Produkt

Hvor ofte?

Hvorfor?

Hvordan?

Støvbeholder

Skal tømmes, før
beholderen er 3/4
fuld, afhængigt af
brugen, men normalt 2-4 gange om
året.

Fare for blokering i rørsystemet.

Løsn de to håndtag, der klemmer
omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at
løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at
trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft
støvbeholderen op. Løft ﬁlteret og støvsugerposen ud
- se yderligere oplysninger herunder. Tøm støvet ud i
en plastikpose og kassér det. Eventuelt resterende støv
eller fnug kan fjernes manuelt.

Støvsuger- Skal skiftes, før
pose
den bliver helt fuld,
afhængigt af brugen, men normalt
2-4 gange om året.

Dårlig sugeevne og fare
for blokering i
rørsystemet.

Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt
op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen
op. Løft ﬁlteret ud. Fjern derefter støvsugerposen ved at
trække dens papafstivning af poseholderen.
Sæt delene på plads igen i modsat rækkefølge.

Filter

Sådan bevares maskinens
gode sugestyrke.

Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt
op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen
op. Fjern ikke ﬁlteret fra beholderen. Ryst i stedet ﬁlteret
let inden i beholderen for at løsne støv fra ﬁlteret, så
det kan falde ned i beholderen. Løft poseﬁlteret ud.
Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm
derefter støvet ud af beholderen et passende sted.

Skal rystes, når beholderen tømmes.
NB: Brug kun tørre
rengøringsmetoder.

Oversættelse af den originale instruktionsbog
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11 Dimensionstegninger
Dimensionstegninger i mm.

Supreme 100
360

222

427

115

33

38

44

Supreme 150 / Performer 150 / Supreme 250 / Performer 250 / Suprece LCD

Monter den på væggen

66

44

799

115

219

Min 400

395

Min 200

392

68
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12 Trådløs kommunikation – Trådløs+/Deluxe
Tiltænkt brug af radioudstyr

Eﬀekt
regulering +

Eﬀekt
regulering -

Afbryder
LEDindikator

ADVARSEL!

Trådløs funktion

Træk ikke slangen ud af støvsugeren, mens motoren
eller ventilatoren i støvsugeren stadig kører.
Disse maskiner har en sikkerhedsafbryder.
Sikkerhedsafbryderen bliver aktiveret, hvis maskinen
bliver betjent med lukket vakuumstik.

LED-indikatoren, der er anbragt lige over afbryderknappen, vil blive
aktiveret med forskelligt lys, afhængigt af
de handlinger, der udføres: Kontrollampen aktiveres ved
start og stop samt når sugestyrken reguleres.
Kontrollampen blinker som advarsel, når poseﬁlter/støvsugerpose er tilstoppet og skal renses/udskiftes. Du skal
derefter checke og rense eller udskifte ﬁlteret/posen.

12.1 Transceiver-boks
Før transceiver-boksen monteres på
væggen, bør det altid kontrolleres, om
der er signal mellem transceiver-boks og
slangehåndtag overalt i hjemmet. Tilslut
boksen til støvsugeren. Tænd og sluk
støvsugeren ved hjælp af slangehåndtaget forskellige steder i hjemmet.

Den første transmission
Slangehåndtaget og støvsugeren skal have den første
kommunikation, før støvsugeren startes. Dette gælder
også, hvis slangehåndtaget er blevet udskiftet (reservedel), eller hvis der skal tilkobles en ekstra slange. Gør
således, før du starter din trådløse støvsuger:
1) Afbryd strømmen ved stikkontakten.
2) Sæt ledningen i igen og tryk derefter på afbryderknappen på slangehåndtaget i 10 sekunder. Dette skal
gøres inden for 60 sekunder efter, at støvsugeren er
sluttet til stikkontakten.
3) Håndtaget og støvsugeren vil nu kommunikere.

Montering af transceiver-boksen
Transceiver-boksen monteres på væggen min. 1 meter
væk fra støvsugerenheden for at opnå det bedst mulige signal mellem transceiver-boks og slangehåndtag.
Transceiver-boksen kan ﬂyttes til et andet sted i hjemmet
for at opnå bedre rækkevidde ved hjælp af et 30 meter
netværkskabel. Netværkskabler kan købes hos nærmeste
elektronikforhandler.

Tilslutning af transceiver-boksen
For at kunne benytte det trådløse slangehåndtag fra Nilﬁsk, skal transceiver-boksen først tilsluttes støvsugeren.
Det gøres ved hjælp af det 2 metrer lange netværkskabel
(RJ45), der følger med transceiver-boksen. Tilslut kablet
til transceiver-boksen, og sæt kablets anden ende i stikket
til højre bag på støvsugeren.

12.2 Trådløst slangehåndtag
Brugsanvisning
Afbryderfunktionen og eﬀektreguleringen styres med radioteknologi. Du behøver ikke at pege på maskinen som
med en infrarød fjernbetjening. Det trådløse slangehåndtag kan anvendes overalt i hjemmet.

Start og stop
Start: Ét tryk på kontakten starter støvsugeren.
Stop: Ét tryk på kontakten vil standse maskinen.
Eﬀektreguleringen kan indstilles i 5 trin. Skift mellem de
forskellige trin ved at trykke på knapperne (+) eller (-) på
slangehåndtaget.
Oversættelse af den originale instruktionsbog

Deluxe info center display
Displayet sidder lige over afbryderknappen og viser forskellige symboler, afhængigt af støvsugerens status.
Signal
styrke
Støvsugerpose/poseﬁlter
Sugestyrke

Overophedning

Batteristand

Service

Sugestyrke: Blokkene viser den aktuelle sugestyrke
Lavt batteriniveau, blinker: Batteriet er under 5 % opladet. Udskift batteriet.
Service/reduceret luftstrøm, lyser: Lyser både ved service og ved reduceret luftstrøm. Se kapitel 10, Fejlﬁnding
Poseﬁlter/støvsugerpose, blinker: Det er ved at være
tid til at udskifte støvsugerposen og rense poseﬁlteret.
Poseﬁlter/støvsugerpose, lyser: Støvsugerposen er
tilstoppet. Udskift støvsugerposen, og rens poseﬁlteret.
Signal, blinker: Slangehåndtaget er uden for rækkevidde. Der er ingen forbindelse til støvsugeren.
Overophedning, blinker: Overophedningssikringen er
blevet aktiveret, og støvsugeren er lukket ned. Se kapitel
10, Fejlﬁnding.

Batteri
Levetiden for de indbyggede batterier i håndtaget er ca.
tre (3) år. Hvis batterikapaciteten ved start af støvsugning er for lav, vil støvsugeren blive slukket. Hvis støvsugeren ikke vil starte, eller hvis eﬀektreguleringen via
slangehåndtaget ikke virker, skal du udskifte batterierne i
slangehåndtaget. Skift til nye batterier af typen 1,5V AAA.
Få ﬂere oplysninger og se fejlﬁnding i Kapitel 10 i denne
brugsanvisning.

Sådan udskiftes batterieerne i
slangehåndtaget
1) Åbn batterirummet ved at lade låget glide
frem mod fronten af slangehåndtaget.
2) Udskift de brugte batterier med to nye
af typen 1,5 V AAA. Sørg for, at batterierne sættes korrekt i med hensyn
til polariteten.
3) Lad låget glide tilbage på plads,
indtil der lyder et klik.
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EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Декларация за съответствие
Δήλωση συμμόρφωσης
Megfelelősségi nyilatkozat
Izjava o sukladnosti
Dichiarazione di conformità
Atitikties deklaracija
Atbilstības deklarācija
Samsvarserklæring
Conformiteitsverklaring

Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě
Konformitätserklärung
Overensstemmelseserklæring
Declaración de conformidad
Vastavusdeklaratsioon
Déclaration de conformité
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Declaração de conformidade
Deklaracja zgodności
Declaratie de conformitate
Декларация о соответствии
Försäkran om överensstämmelse
Vyhlásenie o zhode
Izjava o skladnosti
Uygunluk beyanı

Manufacturer / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / Κατασκευαστής /
Gyártó / Proizvođač / Fabbricante / Gamintojas / Ražotājs / Produsent / Fabrikant /
Fabricante / Producent / Producător / производитель / Tillverkaren / Výrobca /
Proizvajalec/ Üretici firma:

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby, DENMARK

Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ Πродукт /
Προϊόν / Termék / Proizvod / Prodotto / Produktas / Produkts /
Artikel / Produtos / Produs / Izdelek / Ürün

Supreme 100 EU, Supreme 150 EU, Supreme 250
EU, Supreme LCD EU, Performer 150 EU,
Performer 250 EU

Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción /
Kirjeldus / La description / Kuvaus / Oписание / Περιγραφή / Leirás /
Opis / Descrizione / Aprašymas / Apraksts / Beschrijving / Descrição /
Descriere / Beskrivning / Popis / Açıklama

VAC - Consumer - Central - Radio enabled
220-240V 50-60Hz, IPX0

We, Nilfisk hereby declare under our sole
responsibility, that the above-mentioned
product(s) is/are in conformity with the following
directives and standards.

Ние, Nilfisk С настоящото декларираме на своя
лична отговорност, че посочените по-горе
продуктът е в съответствие със следните
директиви и стандарти.

Nós, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva
responsabilidade, que o produto acima
mencionado está em conformidade com as
diretrizes e normas a seguir.

My, Nilfisk prohlašujeme na svou výlučnou
odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve
shodě s následujícími směrnicemi a normami.

Εμείς, Nilfisk δηλώνουμε με αποκλειστική μας
ευθύνη, ότι το προαναφερόμενο προϊόν
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και
πρότυπα.

My, Nilfisk Niniejszym oświadczamy z pełną
odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt
jest zgodny z następującymi dyrektywami i
normami..

Mi, Nilfisk Kijelentjük, egyedüli felelősséggel, hogy
a fent említett termék megfelel az alábbi
irányelveknek és szabványoknak

Noi, Nilfisk Prin prezenta declarăm pe propria
răspundere, că produsul mai sus menționat este în
conformitate cu următoarele standarde și
directive.

Wir, Nilfisk erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das oben genannte Produkt den folgenden
Richtlinien und Normen entspricht.
Vi, Nilfisk erklærer hermed under eget ansvar at
ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse
med følgende direktiver og standarder.

Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornošću,
da gore navedeni proizvod u skladu sa sljedećim
direktivama i standardima.

Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra única
responsabilidad que el producto antes
mencionado está en conformidad con las
siguientes directivas y normas

Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilità,
che il prodotto di cui sopra è conforme alle
seguenti direttive e norme.

Meie, Nilfisk Käesolevaga kinnitame ja kanname
ainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toode
on kooskõlas järgmiste direktiivide ja

Mes, "Nilfisk pareiškiu vienašališkos atsakomybės,
kad pirmiau minėtas produktas atitinka šias
direktyvas ir standartus

Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité que
le produit mentionné ci-dessus est conforme aux
directives et normes suivantes.

Mēs, Nilfisk šo apliecinu ar pilnu atbildību, ka
iepriekš minētais produkts atbilst šādām
direktīvām un standartiem

Me, Nilfisk täten vakuutamme omalla vastuulla,
että edellä mainittu tuote on yhdenmukainen
seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti

Vi, Nilfisk erklærer herved under eget ansvar, at
det ovennevnte produktet er i samsvar med
følgende direktiver og standarder
We verklaren Nilfisk hierbij op eigen
verantwoordelijkheid, dat het bovengenoemde
product voldoet aan de volgende richtlijnen en
normen

Мы, Nilfisk настоящим заявляем под нашу
полную ответственность, что
вышеперечисленные
продукция соответствует следующими
директивам и стандартам.
Vi Nilfisk förklarar härmed under eget ansvar att
ovan nämnda produkt överensstämmer med
följande direktiv och normer.
My, Nilfisk prehlasujeme na svoju výlučnú
zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v
zhode s nasledujúcimi smernicami a normami.
Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da je
zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi
smernicami in standardi.
Nilfisk, burada yer alan tüm sorumluluklarımıza
göre, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki
direktifler ve standartlara uygun olduğunu beyan
ederiz.



2011/65/EU
2009/125/EC
1275/2008/EC
2014/53/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1:V2.1.1; EN 301 489-3:V2.1.1
EN 63000:2018
EN 50564:2011
EN 300 220-2:V3.1.1 RX Cat 2; Freq Band: 433MHz; TX: Max 0dBm
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Table with explanation of the indication lights at the display for Supreme LCD

Speed level

Signal lit

Service

Air flow

Bag/filter

Signal

Overheating

Bars show
the actual
speed level
Indicates for
Indicates for
service warning, blocked airflow,
See 10
See 10
TroubleTroubleshooting
shooting

Signal flashing

Dust bag or
Hose handle is
filter is clogged. out of range. No
Change dust
connection to
bag and clean
the cleaner.
filter.

Thermal cut-out
has tripped and
the cleaner has
stopped. See 10
Troubleshooting

Table with explanation of the indication lights at the Deluxe Hose handle

Speed level

Signal lit

Signal flashing

Battery

Service

Bag/filter

Signal

Overheating

Bars show
the actual
speed level
Battery is
under 5%.
Change
battery

Dust bag or
Hose handle is Thermal cut-out
Indicates for
service warning, filter is clogged. out of range. No has tripped and
Change dust
the cleaner has
connection to
See 10
bag and clean
stopped. See 10
the cleaner.
Troublefilter.
Troubleshooting
shooting
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