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- Nilfisk stofzuigers
Gebruik en onderhoud

1.  Houd de stofzuiger schoon en droog. Maak de container schoon met 
een droge doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel. Maak de 
mondstukken schoon na het stofzuigen met behulp van de buis.

3.  Controleer en vervang de stofzak regelmatig.

4.  Controleer en reinig of vervang de filters regelmatig.

8.  Inspecteer de machine regelmatig 
op schade of slijtage: snoer, stekker, 
slang, mondstuk, buis, wielen enz. 
Vervang zonodig de onderdelen*

2.  Zorg ervoor dat het netsnoer schoon 
blijft om vuil en vlekken op muren of 
meubilair te vermijden. Minimaliseer 
evt. schades door het netsnoer 
netjes op te rollen na gebruik, 
beginnend vanaf het apparaat.

*Elektrische onderdelen mogen alleen worden vervangen door servicepersoneel van Nilfisk.

7.  Parkeeroplossing om het opbergen 
te vereenvoudigen.

6.  (Borstelstofzuigers): reinig de 
borstel of vervang deze wanneer hij 
versleten is.

5.  Gebruik een munt of iets 
vergelijkbaars om het deksel van het 
HEPA-filter te openen.



ATTENTIE! Gebruik de machine niet totdat u de gebruikershandleiding gelezen en begrepen heeft.

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50, 
Fax +32 (0)2 463 44 16
Info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

- Nilfisk stofzuigers
Probleemoplossing

1    Controleer en vervang de stofzak, 
wanneer deze vol of beschadigd is

3    Controleer de slang en 
slangaansluiting op lekkage. 

2    Controleer de slang op verstopping en verwijder deze met een bezemsteel of 
iets vergelijkbaars. Controleer ook het mondstuk en de buis.

1    Trek eerst de stekker uit het 
stopcontact, voordat u handelingen 
aan het apparaat verricht. 

2    Controleer of het netsnoer of de 
stekker beschadigd zijn.

3    Wanneer het apparaat zich 
uitschakelt tijdens het gebruik, is 
het waarschijnlijk dat de thermische 
motorbeveiliging geactiveerd is. 

4   Controleer of de filters schoon zijn en vervang ze indien nodig.

3:1    Controleer slang, buis en 
mondstuk op verstoppingen.

3:4    Schakel na ca. 30-40 minuten 
het apparaat weer in, nadat 
de motorturbine afgekoeld is. 
Neem voor alle andere vragen 
en problemen contact op met de 
Nilfisk-service. 

Waarschuwing! De machine is 
uitsluitend bestemd voor gebruik voor 
droog stof. Gebruik het apparaat niet 
voor vloeistoffen of vochtige vervuiling, 
dit kan het apparaat onherstelbaar 
beschadigen.

3:3    Controleer of de filters schoon 
zijn en vervang ze zonodig.

5    (Borstelstofzuigers): controleer of de 
borstel schoon en correct geplaatst is.

3:2    Controleer en indien nodig 
vervang de stofzak.

Verlies van 
zuigkracht

Machine
start niet
of doet het niet 
meer.


