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7. Battery indicator 8. Charging FW8060/48 & BC500

Click 
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1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen

GEVAAR
 Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
 Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING!
 Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoonletsel.

Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvul-
dig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

1.2  Gebruiksaanwijzing
Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende 
land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nage-
leefd. Lees alle aanwijzingen voordat u de batterijaangedreven machine gaat gebruiken. Bewaar de 
handleiding voor later gebruik.

1.3 Functie en bedoeld gebruik
Deze machine is voor commercieel gebruikt, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, 
winkels en kantoren en niet voor huishoudelijk gebruik. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen 
alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken. 
Deze machine is geschikt voor het reinigen (stofzuigen) van gladde en harde vloeren in openbare of 
industriële ruimtes onder veilige omstandigheden door opgeleid personeel. 

LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN

1.4 Waarschuwingen

WAARSCHUWING
• Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door alvorens onderhoud/repara-

ties uit te voeren.
• Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te 

voorkomen, neemt u de batterij uit de machine alvorens onderhoud 
uit te voeren.

• Niet roken tijdens het opladen van de batterij.
• Bescherm de machine altijd tegen zon, regen en slecht weer, zowel 

tijdens als na gebruik. 
• Deze machine is voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving 

en mag niet buitenshuis in een natte omgeving worden gebruikt.
• Sluit voor gebruik van deze machine alle deksels aan de hand van 

de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
• Niet zonder stofzak en filters gebruiken.
• Voorkom onbedoeld starten. Het dragen van de machine met uw 

vinger op de schakelaar of het aansluiten van de machine terwijl de 
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schakelaar aan staat kan tot ongelukken leiden. 
• Deze machine is niet bestemd voor gebruik door personen (waar-

onder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dit plaats-
vindt onder toezicht of op aanwijzing van een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd kinderen in de gaten en zorg dat zij niet met het apparaat 
spelen.

• Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen. Alleen te gebrui-
ken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitslui-
tend door Nilfisk aanbevolen accessoires.

• Controleer de machine nauwgezet voorafgaand aan ieder gebruik, 
controleer voor gebruik altijd of alle onderdelen goed zijn gemon-
teerd. Als de machine niet goed is gemonteerd, kan dit leiden tot 
schade aan voorwerpen of persoonletsel.

• Neem alle noodzakelijk voorbehoudsmaatregelen om te voorkomen 
dat haar, sieraden en losse kledingstukken vast komen te zitten in de 
bewegende onderdelen van de machine.

• Plaats geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken als een ope-
ning is geblokkeerd. Vrijhouden van stof, pluizen, haar en andere 
items die de luchtstroom kunnen hinderen.

• Gebruik de machine alleen indien er voldoende verlichting is.
• Zorg er tijdens het gebruik van de machine voor dat geen schade 

aan personen of voorwerpen wordt toegebracht.
• Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.
• De luchtvochtigheid moet tussen de 30% en 95% liggen.
• Gebruik bij brand een poederblusapparaat en geen water.
• Breng geen wijzigingen aan in de veiligheidsuitrusting van de ma-

chine, en volg de normale onderhoudsaanwijzingen nauwgezet.
• De platen op de machine mogen niet worden aangepast of verwij-

derd.
• Controleer bij een storing of deze kan zijn veroorzaakt door een ge-

brek aan onderhoud. Roep eventueel de hulp in van geautoriseerd 
personeel of van een geautoriseerd servicecentrum.

• Vraag bij vervanging van onderdelen naar ORIGINELE onderdelen 
van een geautoriseerde dealer.

• Voor een veilige  en juiste werking van de machine dient het ge-
plande onderhoud zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk in 
deze handleiding te worden uitgevoerd door geautoriseerd perso-
neel of een geautoriseerd servicecentrum.
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• De machine mag niet worden gereinigd met een gerichte water-
straal of hogedrukspuit of met bijtende stoffen.

• De machine moet op de juiste wijze worden verwijderd vanwege de 
aanwezigheid van giftige en schadelijke stoffen (batterijen etc.), die 
zijn onderworpen aan richtlijnen die vereisen dat de machine wordt 
aangeboden als speciaalafval (zie het hoofdstuk over Verwijde-
ring).

• Schakel de batterij uit voordat u onderhouds-, reparatie-, reini-
gings- of vervangingswerkzaamheden uitvoert,

• Deze machine mag uitsluitend worden gebruikt door goed opgeleid 
personeel.

• Draag geen sieraden tijdens werkzaamheden in de buurt van elek-
trische onderdelen.

• Gebruik de machine niet in de buurt van giftige, gevaarlijke, ont-
vlambare en/of explosieve poeders, vloeistoffen of dampen.

• Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaretten, luci-
fers of hete as.

• Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijke 
poeders.

• De bedrijfstemperatuur van de machine moet tussen de 0 °C en 
+40 °C liggen. Dit vanwege de batterijvereisten.

• De opslagtemperatuur van de machine moet tussen de -20 °C en 
+40 °C liggen. Dit vanwege de batterijvereisten.

1.5 Waarschuwingen 

BATTERIJ EN LADER
• Deze machine maakt gebruik van een lithium-ion batterij.
• Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, dienen de 

batterijen verwijderd te worden.
• Als de batterij niet in gebruik is, houd hem dan buiten bereik van 

andere metalen objecten als paperclips, munten, sleutels, spijkers, 
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding 
kunnen maken tussen de uiteinden van de batterij. Een kortsluiting 
van de batterijpolen kan verbrandingen of brand veroorzaken.

• Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken; voorkom 
contact hiermee. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan 
met water. Als er vloeistof in de ogen komt, vraag dan advies aan 
een arts. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of verbrandin-
gen tot gevolg hebben.

• Gebruik geen andere batterijen dan degene die is meegeleverd of 
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vervang deze door een originele batterij.
• Gebruik een beschadigde of aangepaste batterij of apparaat niet. 

Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar re-
ageren, wat kan leiden tot brand, explosie of het risico op verwon-
dingen.

• Controleer voor ieder gebruik op zichtbare beschadigingen.
• Stel een batterij of apparaat niet bloot aan brand of overmati-

ge temperaturen. Blootstelling aan brand of temperaturen boven 
130°C kunnen leiden tot explosies. 

• Volg alle instructies voor laden en laad de batterij niet buiten het 
temperatuurbereik dat vermeld is in de instructies. Onjuist laden of 
laden bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan schade 
toebrengen aan de batterij en het risico op brand vergroten.

• Als de batterij lekt, lever deze dan in bij een Nilfisk Service Center.
• De batterij moet uit de machine worden verwijderd voordat deze 

wordt afgedankt. 
• Bescherm de lader tegen vocht, en bewaar hem op een droge 

plaats.
• Gebruik de lader niet als de lader zelf of de kabel nat zijn.
• Zorg er voordat u de batterijlader gebruikt voor dat de frequentie en 

spanning op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
• Gebruik de lader niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
• Draag de lader niet door de kabel vast te houden.
• Draag of versleep de machine niet met behulp van de batterijlader-

kabel, en gebruik de batterijladerkabel nooit als handvat. Doe de 
deur niet dicht met de kabel er tussen en trek de kabel niet langs 
scherpe randen of hoeken. Rijd niet met de machine over de batte-
rijladerkabel.

• Houd de batterijladerkabel uit de buurt van warme oppervalkken.
• Laad de batterij niet als de batterijladerkabel of de stekker bescha-

digd zijn.
• Dek de lader niet af.
• Gebruik geen andere laders om de batterij op te laden, tenzij dit 

een originele vervanging is.
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1.6 Goedgekeurde batterij en laders 
Batterijpakket: 10S4P-UR18650RX.
Laders: FW8060/48, BC500.

1.7 Onderhoud 
Alle noodzakelijke gebruiks-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel of door Nilfisk Service Centers. Gebruik uitsluitend originele reserve-
onderdelen en accessoires.
Vermeld bij contact met Nilfisk voor service of om reserveonderdelen en accessoires te bestellen het 
model, de productcode en het serienummer van de machine.

1.8 Opladen van het batterijpakket
Het batterijpakket is bij levering voor ca. 30% opgeladen, omdat dit een lange opslagtijd en veilig ver-
voer mogelijk maakt.
Sluit de lader rechtstreeks op het batterijpakket aan, of monter het batterijpakket in de lader, afhanke-
lijk van het apparaat. (Zie de gebruikershandleidning voor de lader of het apparaat).
Het batterijpakket dient geladen te worden in een droge omgeving bij een omgevingstemperatuur tus-
sen de 0°C en +40°. (32°F tot +104°F)
De batterij beschikt over een geïntegreerd batterijbeheerststeem, waarmee de cellen beschermd 
worden tegen verkeerd laden en gebruik. Het systeem maximaliseert ook de levensduur van de bat-
terij door de cellen tijdens het laden te balanceren.

1.9 Opslag van het batterijpakket
Een volledig gebruikte batterij mag niet langer dan 4 weken volledig leeg opgeslagen worden.
Een voor 30% geladen batterij (2 groene LED-lampjes) kan tot 24 maanden opgeslagen worden bij 
een temperatuur van -20 tot +40°C.
Het niet opvolgen van de richtlijnen voor opslag kan leiden tot een defect batterijpakket, dat wegge-
worpen moet worden. (Zie het hoofdstuk Afvoer van het batterijpakket).

Neem voor informatie over klantenservice rechtstreeks contact op Nilfisk.

2.0 Garantie
Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie.

Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het ge-
bruik van de apparatuur op een andere wijze dan oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid 
van de fabrikant voor de ontstane schade. 

Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologi-
sche wijze worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer 

voor nadere informatie. 
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Specificaties
VP600 Battery

eco/boost
Spanning V 36
Nominaal vermogen  W 650
Stroomverbruik W 190/465
Batterijcapaciteit A h / Wh 7,8/280,8
Batterijtype Lithium Ion
Levensduur MIN.: 60/30
Beschermingsgraad (vocht, stof) ll/IP 20
Beschermingsklasse (elektrisch) II 
Luchtstroom met slang en buis liter/sec 21.7/26.7
Zuigkracht met slang en buis W 45/116
Vacuüm, bij mondstuk kPa 86/129
Geluidsdrukniveau LPA (ISO 11203) dB(A) 56/61
Geluidsvermogenniveau LWA (EN/ISO 9614-2) dB(A) 68/74
Vibratie ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5
Zakfilter, oppervlak cm2 2400
Capaciteit stofzak liters M 8
Breedte mm 300 
Diepte mm 480
Hoogte mm 270
Gewicht incl. batterij kg 10
Aantal filters 2
Oplaadtijd MIN.: ≤ 40 

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. 

EU Verklaring van overeenstemming
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Brøndby
DENEMARKEN

Verklaart hierbij dat het:
Product: VAC - Commercial - Batterij
Beschrijving: 36V DC, IPX0
Type: VP600 Battery

voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-1:2007
EN 50581:2012
EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011

Op grond van de bepalingen in:
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EC

Broendby, 19-04-2018

Lars Gjødsbøl
Executive Vice President Global Products & Services
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