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Hose connection Adjustment of strap position 
on support plate

Adjustment of tension ties on 
the strap’s support plate

Adjusting the vacuum cleaner 
to sit comfortably
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Cord set

Cable relieve On/Off

Dust bag
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Bag filter HEPA filter

Pre filter to be replaced by 
use of every 5-10 dust bags

Exhaust filter to be replaced 
once/twice per year

Electro nozzle
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2
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Connection of bent end and 
handle grip

Extension tube

Round brush nozzle Combi nozzle Crevice nozzle
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Charger operations

Remove battery

Install battery

12

Locked
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Bruksanvisning

Avsedd användning

Viktiga säkerhets instruktioner

Innan du tar apparaten i drift, ska du absolut läsa igenom detta doku-
ment och förvara det så att det alltid finns till hands. 

Innan dammsugaren används kontrollera att nätspänningen på da-
taskylten på maskinen överensstämmer med spänningen i fastigheten.

Apparaten är lämpad för yrkesmässig användning, som t.ex. inom
• Hotell, Skolor, Sjukhus, Fabriker, Butiker, Kontor, Uthyrningsföretag

Maskinen är avsedd för att suga upp torrt, icke lättantändligt damm.

Denna maskin är försedd med en termobrytare för att skydda vi-
tala delar mot överhettning. Skulle denna säkerhetsbrytare stänga 
av maskinen, tar det ca 5-10 minuter innan maskinen automatiskt 
startar igen. Slå av strömbrytaren och dra ur sladden, kontrollera 
sedan slang, dammpåse och filter för att säkerställa att ingenting 
hindrar luftflödet genom maskinen.

Filtret/filtrena på utvalda modeller i detta produktsortiment är tillverkade 
av HEPA-material. Denna maskin är inte HEPA-certifierad och skall inte 
användas i miljöer där godkända HEPA-maskiner krävs.

Dammsugaren levereras med en monterad dammpåse. Använd aldrig 
dammsugaren utan en korrekt monterad original Nilfisk dammpåse.

VARNING
• Maskinen får heller inte användas för att suga vatten, 

väskor eller antändbara gaser.
• Mekaniska eller elektriska säkerhetsanordningarna får 

inte ändras.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt 

och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kun-
skap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner 
om hur apparaten används på ett säkert sätt och känner 
till riskerna. 

• Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte 
leker med apparaten. 

• Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av 
barn utan tillsyn av vuxen.

• Användare skall vara ordentligt instruerade i användnin-
gen av denna maskin.

• Denna maskin skall endast användas för torrt material.

SE UPP
• Denna maskin skall endast användas inomhus.
• Denna maskin skall endast förvaras inomhus.

Utmärkningar i bruksanvisnin-
gen

Svenska

VARNING

Fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

SE UPP

Fara som kan leda till lätta personskador eller materiell skada.
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Elektrisk anslutning

Tillsyn

Garanti

Förvara dammsugaren torrt. Damm sugaren är konstruerad för hårt 
och ihållande arbete, men efter en viss tid – beroende på använd-
ingsfrekvens måste dammpåse och filter bytas. Dammsugarens yttre 
rengöres med en torr trasa – ev. med litet diskmedel på fuktad trasa. 

Service utföres av auktoriserad Nilfisk verkstad – eventuellt genom 
inläm ning till inköpsstället.

För garanti gäller våra allmänna affärsvillkor.

Skador som uppstått genom egenmäktiga förändringar på apparaten, 
användning av fel reservdelar och tillbehör samt icke ändamålsenlig 
användning ersätts inte i tillverkaren utan ligger helt inom användarens 
ansvarsområde. 

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller inne-
håller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa sam-
las in separat och tillföras en miljövänlig återvinning.

Farligt material VARNING
Uppsugning av farligt material kan leda till svår eller dödlig 
personskada.

Följande material får inte sugas upp: 
• hälsofarligt damm 
• hett material (glödande cigaretter, het aska osv.)
• brännbara, explosiva, aggressiva vätskor (t.ex. bensin, 

lösningsmedel, syror, baser osv.) 
• brännbart, explosivt, damm (t.ex. magnesium- eller alumi-

numdamm osv.)

VARNING
• Använd inte maskinen om kabeln eller stickkontakten 

visar tecken på skada. Kontrollera elkabeln och stick-
kontakt regelbundet mot skador. Om de är defekt - lämna 
dammsugaren på reparation till Nilfisk eller en auktioris-
erad Nilfisk verkstad.

• Tag inte i kabeln eller stickkontakten med våta händer.
• Kabeln får inte tas ur vägguttaget genom ryck i kabel eller 

maskin, utan endast genom ett grepp om själva stickkon-
takten. Kabeln skall alltid vara uttagen från vägguttaget 
innan service eller reparationer görs på dammsugaren.
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Bruksanvisning - batterier

Bruksanvisning - laddare

Denna dammsugare drivs av ett Lithium-ion batteri. Ett batteri levereras 
som standardutrustning till dammsugaren. Det finns en LED-indikator 
i toppen på batteriet. När batteriet är laddat och levererar tillräcklig ka-
pacitet så lyser LED-indikatorn med fast grönt sken.

När LED-indikatorn på batteriet börjar att blinka - finns det mindre än 
30 procent av batterikapaciteten kvar. Det finns också en möjlighet att 
beställa ett extra batterier - detta utökar driftstiden till maximalt ca. 60 
minuter.

Det finns en knapp på batteriet. Syftet med denna knapp är att få 
en indikering om batteriets kapacitet, om batteriet förvaras utanför 
dammsugaren. Tryck ned knappen och batteriets kapacitet visas i 
30 sekunder på LED-indikatorn. När indikatorn börjar att blinka finns 
mindre än 30 procent av batterikapaciteten kvar och det betyder att 
det snart är dags att ladda batteriet. OBS! För att spara på strömmen, 
övergår dessa batterier i ett förvaringstillstånd om de inte har använts 
under en period av 4-8 veckor. Om detta inträffar, tryck på resetknap-
pen på batteriet.

Laddaren kan placeras på ett bord, hylla eller liknande och den kan 
även monteras på en vägg. Om den monteras på vägg - välj skruv och 
om nödvändigt plugg så att laddaren kan sättas upp ordentligt.

När LED-indikatorn på batteriet börjar att blinka återstår mindre än 30 
procent av batterikapaciten. Batterierna ger ström ända tills de har 0% 
kvar av sin laddning, då de automatiskt stänger av sig. Gör så här för 
att ladda batterierna:
1. Sätt i elkabeln till laddaren.
2. Sänk batteriet nedåt mot laddaren.
3. Dra batteriet bakåt mot kontakthylsorna på laddaren.
4. Anslut elkabeln till ett vägguttag.

Batterierna laddas automatiskt, LED-indikatorn på batterierna blinkar 
grönt för att indikera att batterierna laddas. När batterierna är fulladd-
ade kommer LED-indikatorn att övergå till fast grönt sken. 

Två batterier blir helt fulladdade inom 90 minuter. De uppladdade bat-
terierna kan vara kvar på laddaren tills det skall användas i dammsug-
aren. Det finns ingen risk för överladdning.
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Batterier / laddare VARNING
• Kontrollera batterierna före varje användning så att det 

inte finns skador på dem. 
• Batterierna får inte sänkas ned i någon vätska.
• Batterierna får inte laddas under 0 °C.
• Förvara inte batterierna ihop med metall-objekt; det finns 

risk för kortslutning av batterierna.
• Denna dammsugaren använder Lithium-ion batterier. 
• Använd aldrig icke uppladdningsbara batterier i denna 

dammsugare.
• Om batterierna läcker, måste de lämnas in till en miljösta-

tion och enligt övriga gällande lokala regler och föreskrift-
er.

• När dammsugaren skall kasseras måste batterierna los-
sas från dammsugaren. Lämna sedan batterierna och 
dammsugaren till en miljöstation.

• Skydda laddaren mot fukt och förvara den torrt.
• Använd inte laddaren om den har blivit fuktig.
• Före användning kontrollera att fastighetens nätspänning 

överensstämmer med spänningen som är angiven på 
laddarens dataskylt.

• Använd inte laddaren i utrymmen där det kan finnas brän-
nbara eller lättantändliga gaser eller vätskor.

• Använd inte elsladden för att lyfta eller dra laddaren. Kläm 
inte sladden i dörrar. Sladden får ej utsättas för hetta.

• Laddaren får inte övertäckas.

OBS! Batteriprestandan kommer att öka efter de första laddningarna/
urladdnings-cyklerna.
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Specifikationer
GD 5 

Battery
Typ av batteri Litium-jon
Nominell batterispänning V 24
Batterikapacitet Ah 6,9
Artikelnummer, batteri 147 1197 000
Drifttid 1 batteri minuter 30
Laddningstid minuter 45
Drifttemperatur, batteri °C

°F
+0 till +40
32 till 104

Förvaringstemperatur, batteri °C
°F

-15 till +50
5 till 122

Luftflöde med slang och rör l/sekund 25
Vakuum, vid munstycke kPa 20
Ljudnivå IEC 704 dB(A)    76 ±
Dammsugarpåsens kapacitet L 4,2
Vikt, dammsugare och batteri kg 7,7

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.

CE-försäkran om överensstämmelse
Produkt: Dammsugare
Typ: GD 5 Battery
Apparatens konstruktion motsvarar följande 
tillämpliga bestämmelser:

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

Tillämpade harmoniserade normer: EN 60335-2-69:2009
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14: 2010

Tillämpade nationella normer och tekniska specifi -
kationer: 

IEC 60335-1:2001+A1+A2
IEC 60335-2-69:2002+A1+A2

Namn och adress på person som är behörig att 
sammanställa den tekniska fi len:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations EAPC 

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

Personnummer och underskrift för den person 
som är behörig behörig att upprätta deklarationen 
å tillverkarens vägnar: Anton Sørensen

General Manager, Technical Operations EAPC 

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

Plats och datum för försäkran: Hadsund, 19 mars, 2013
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