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Αγαπητέ πελάτη της Nilfi sk,

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου 
Καθαριστή Ατμού Nilfi sk. 

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει καλά το παρόν έγγραφο και 
φυλάξτε το σε εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την 
επισήμανση των οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-

τισμό και ζημιά.

Σημαντικές προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χώρες εκτός ΕΕ: 
• Η συσκευή αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομα με 
μειωμένη φυσική, αισθητήρια ή 
νοητική ικανότητα ή με έλλειψη 
εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον 
επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της και κατανοούν τους 
κινδύνους.

Χώρες ΕΕ: 
• Αυτή η συσκευή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητικές ή νοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων 
μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον 
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά 
με τη χρήση της συσκευής 
με ασφαλή τρόπο και έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους που 
εμπλέκονται. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση 

της συσκευής δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

Όλες οι χώρες: 
• Τα παιδιά θα πρέπει να 

βρίσκονται υπό παρακολούθηση 
για να διασφαλιστεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

• Μην κατευθύνετε τον ατμό 
προς εξοπλισμό που περιέχει 
ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως 
το εσωτερικό των φούρνων, 
διακόπτες, πρίζες, ελεγκτήρες και 
άλλα ηλεκτρικά μέρη. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή 
χωρίς παρακολούθηση όταν 
είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 
παροχής ρεύματος. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται μετά από πτώση, 
εάν υπάρχουν ορατά σημάδια 
βλάβης ή διαρροής. 

• Διατηρήστε τη συσκευή μακριά 
από παιδιά όταν λειτουργεί ή 
όταν ψύχεται.

  Κίνδυνος πρόκλησης 
εγκαύματος και ζεματίσματος!                 
• Τα μεταλλικά μέρη, το νερό 

καθώς και ο υπέρθερμος ατμός 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά 
εγκαύματα. 

• Αποφύγετε την επαφή με 
τις υπέρθερμες επιφάνειες 
συσκευών, με το νερό που 
εξέρχεται και τον ατμό!

• Το δοχείο πίεσης βρίσκεται 
συνέχεια υπό πίεση κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. Ως εκ 
τούτου, απαγορεύεται το άνοιγμα 
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μια εγκατάσταση με γείωση.
• Σας προτείνουμε να συνδέσετε 

τη συσκευή μέσω διακόπτη 
ασφάλειας. Ο διακόπτης αυτός 
διακόπτει την τροφοδοσία 
ρεύματος σε περίπτωση που 
γίνει υπέρβαση του ρεύματος 
διαρροής προς την γη 30 mA 
κατά 30 ms ή διαθέτει ελεγκτικό 
κύκλωμα γείωσης.

• Μην βυθίζετε τη συσκευή 
ή τα μεμονωμένα μέρη της 
μέσα ή κάτω από νερό ή άλλα 
υγρά. Κίνδυνος πρόκλησης 
ηλεκτροπληξίας!

• Η συσκευή επιτρέπεται να 
συνδέεται μόνο σε άψογη και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς 
εκτελεσθείσα ηλεκτρική 
εγκατάσταση.

• Οι διαδικασίες ενεργοποίησης 
προκαλούν για σύντομο χρονικό 
διάστημα μεταπτώσεις τάσης.

• Σε περίπτωση αντιστάσεων 
δικτύου (ατομική παροχή) 
μικρότερων των 0,15Ω δεν 
προκύπτουν βλάβες.

• Σε περίπτωση αμφιβολίας 
επικοινωνήστε με την 
αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας.

• Ελέγξτε την ονομαστική τάση της 
συσκευής πριν προχωρήσετε 
στη σύνδεσή της στο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Βεβαιώστε ότι η τάση 
που αναφέρετε στην πινακίδα 
τύπου συμφωνεί με την τάση του 
τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.

• Πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
την τελευταία έκδοση των 

του καπακιού ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια της χρήσης.

• Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις 
παρακάτω εργασίες, διότι εντός 
της συσκευής ίσως να υπάρχει 
ακόμα υπέρθερμος ατμός:
– Ανοιγμα καπακιού ασφαλείας. 

Το καπάκι ασφάλειας διαθέτει 
μία οπή εκτόνωσης πίεσης: 
Ανοίξτε το καπάκι ασφάλειας 
κατά μία έως δύο περιστροφές. 
Περιμένετε μέχρι το σημείο 
όπου δεν εξέρχεται πλέον 
ατμός. Τότε μόνο ανοίξτε 
εντελώς το καπάκι ασφάλειας 

– Εκ νέου πλήρωση του λέβητα
– Εκκένωση του λέβητα

• Η λειτουργία της συσκευής 
υπόκειται στις ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις. Πρέπει να λάβετε 
υπόψη σας τόσο τις οδηγίες 
λειτουργίας και τις δεσμευτικές 
εθνικές διατάξεις για την 
πρόληψη ατυχημάτων, όσο και 
τους αναγνωρισμένους τεχνικούς 
κανόνες για ασφαλή και ορθή 
λειτουργία.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
εργασία που αποτελεί πηγή 
κινδύνου.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Πρέπει να τηρούνται τα 
παρακάτω κατά τη σύνδεση 
της συσκευής καθαρισμού 
υψηλής πίεσης στην ηλεκτρική 
εγκατάσταση:

• Συνδέετε το μηχάνημα μόνο σε 
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κανονισμών IEC.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία

• Πριν από τη θέση σε λειτουργία, 
ελέγξτε τη συσκευή ως προς την 
κατάστασή της σύμφωνα με τις 
διατάξεις. 

• Απαγορεύεται η ενεργοποίηση 
της συσκευής, όταν μέσα στο 
λέβητα δεν υπάρχει νερό.

• Απαγορεύεται η θέση σε 
λειτουργία της συσκευής κοντά 
σε εκρηκτικές και/ή εύφλεκτες 
ουσίες.

• Χρησιμοποιήστε μόνο νερό 
αγωγού ή αποστειρωμένο νερό 
για την πλήρωση του λέβητα. 
Το αποστειρωμένο νερό αυξάνει 
το χρόνο ζωής της συσκευής. 
Τα μέσα καθαρισμού, τα 
αρωματικά, τα διαλυτικά μέσα 
και άλλες χημικές ουσίες μπορεί 
να προκαλέσουν βλάβη στη 
συσκευή και να βλάψουν την 
υγεία. 

• Ελέγξτε τακτικά τον αγωγό ατμού 
και τον αγωγό σύνδεσης δικτύου 
για τυχόν φθορά ή σημάδια 
γήρανσης. Θέστε σε λειτουργία 
τη συσκευή μόνο όταν ο αγωγός 
ατμού και αγωγός σύνδεσης 
δικτύου βρίσκεται σε άψογη 
κατάσταση.

• Μην πιάνετε το βύσμα και τους 
αγωγούς ηλεκτρικής σύνδεσης με 
υγρά χέρια.

• Σε περίπτωση υλικών που είναι 
ευαίσθητα σε θερμοκρασία και 
υγρασία, πραγματοποιήστε 
πρώτα μία προσπάθεια σε θέση 

που δεν φαίνεται. Ξεκινήστε 
την προσπάθεια αυτή με τη 
χαμηλότερη βαθμίδα ατμού και 
διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 
της τάξης των 6 cm. Λόγω της 
υψηλής θερμοκρασίας/ μεγάλης 
ποσότητας ατμού μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο αντικείμενο 
(π.χ. παρκέ, ξύλο, ξύλινες 
οροφές, επικάλυψη, πλαίσια 
παραθύρων, δοκάρια, κ.τ.λ.).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

• Μην αφήνετε ποτέ τη 
συνδεδεμένη συσκευή χωρίς να 
την επιβλέπετε.

• Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία δεν θα πρέπει να 
την περιστρέφετε ή να την 
ανατρέπετε.

• Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής ενώ στον τομέα 
εργασίας υπάρχουν άλλα άτομα.

• Τοποθετήστε τη συσκευή όσο πιο 
μακριά γίνεται από το αντικείμενο 
που πρόκειται να καθαριστεί.

• Το στόμιο πλήρωσης δεν πρέπει 
να είναι ανοιχτό κατά τη χρήση.

• Μην απενεργοποιείτε και 
καλύπτετε τη συσκευή κοντά 
σε πηγές θερμότητας (φωτιά, 
καλοριφέρ, αερόθερμο ή άλλες 
συσκευές που εκπέμπουν 
θερμότητα).

• Η ακτινοβολία ατμού 
ίσως αποβεί 
επικίνδυνη, όταν δεν 
χρησιμοποιηθεί 
κατάλληλα. 
Απαγορεύεται η 
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• Επιτρέψτε στη συσκευή να 
κρυώσει εντελώς προτού να την 
αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε το 
καπάκι ασφάλειας.

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό 
χώρο.

• Οι ακατάλληλοι αγωγοί 
επιμήκυνσης είναι επικίνδυνοι. 
Φροντίστε ώστε τα καρούλια να 
είναι πάντα ξεδιπλωμένα, για να 
αποφύγετε με τον τρόπο αυτό 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω 
υπερθέρμανσης.

• Οταν χρησιμοποιείτε καλώδιο 
επιμήκυνσης πρέπει να έχετε 
υπόψη σας τις ελάχιστες διατομές 
των καλωδίων.

Μήκος καλωδίου m ∆ιατομή
< 16 A < 25 A

έως 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²
20 έως 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²

• Μην προκαλείτε βλάβες στο 
καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης 
(π.χ. με σύνθλιψη, τέντωμα ή 
πάτημα). 

• Εάν το καλώδιο παροχής 
έχει υποστεί ζημιά, πρέπει 
να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον υπεύθυνο 
επισκευών ή από εξίσου 
εξειδικευμένα άτομα.

• Η εξαγωγή του καλωδίου από 
την ηλεκτρική πρίζα να γίνεται 
τραβώντας απευθείας το βύσμα 
(και όχι τραβώντας το καλώδιο 
σύνδεσης).

• Κρατήστε σε απόσταση τον 
αγωγό σύνδεσης από τις 
υπέρθερμες επιφάνειες.

κατεύθυνση της ακτινοβολίας 
πάνω σε ανθρώπους, ζώα, 
εγκαταστάσεις υπό τάση, ή ακόμα 
και πάνω στην ίδια τη συσκευή.

• Απομακρύνετε πριν από κάθε 
θέση σε λειτουργία καθώς και 
μετά από διαλείμματα εργασίας 
το νερό συμπυκνώματος από το 
ακροφύσιο. Για τον καθαρισμό 
του ακροφυσίου, κατευθύνετε 
την ακτινοβολία ατμού προς 
ένα δοχείο ή προς τη λεκάνη 
και ενεργοποιήστε το μοχλό 
ελέγχου ατμού στο πιστόλι 
ατμού. Μετά από τον καθαρισμό 
του ακροφυσίου μπορείτε να 
μεταβείτε σε φυσιολογική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Απαγορεύεται ο καθαρισμός 
υλικών που περιέχουν αμίαντο 
και άλλων υλικών, τα οποία 
περιέχουν επικίνδυνες για την 
υγεία ουσίες.

• Απαγορεύεται ο καθαρισμός με 
ακτινοβολία ατμού διακοπτών, 
πριζών, ρυθμιστών καθώς και 
μερών υπό τάση σε ηλεκτρικές 
συσκευές.

• Διασφαλίστε το γεγονός ότι η 
παιδική ασφάλεια στη χειρολαβή 
έχει ασφαλιστεί κατά τα 
διαλείμματα εργασίας.

• Για την προστασία έναντι αθέμιτης 
χρησιμοποίησης της συσκευής 
κατά τις διακοπές εργασίας, 
απενεργοποιήστε το διακόπτη 
συσκευής και τραβήξτε το βύσμα 
δικτύου.
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Συντήρηση και επισκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Πριν από εργασίες καθαρισμού 
και συντήρησης της μηχανής 
καθαρισμού υψηλής πίεσης, 
πρέπει να βγάζετε οπωσδήποτε 
το καλώδιο από την πρίζα.

• Να εκτελείτε μόνο τις εργασίες 
συντήρησης που περιγράφονται 
στις οδηγίες λειτουργίας. Μετά 
να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε 
γνήσια ανταλλακτικά.

• Απαγορεύεται η διεξαγωγή 
τεχνικών αλλαγών στη συσκευή.

• Για περαιτέρω εργασίες 
συντήρησης και επισκευής, 
απευθυνθείτε στην υπηρεσία 
σέρβις της Nilfi sk ή σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

• Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα 
που σας αποστέλλονται με τη 
συσκευή ή αυτά που καθορίζονται 
στις οδηγίες λειτουργίας.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 
αυθεντικά ανταλλακτικά. Η 
χρησιμοποίηση άλλων μερών 
μπορεί να δράσει ανασταλτικά 
στον τομέα της ασφάλειας.

Επανακύκλωση υλικών συσκευής 

 Επανακύκλωση υλικών συσκευής 
Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει να αποσυρθεί 
αμέσως.

Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής 
σύνδεσης.

Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί πα-
λιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρι-

σμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωρι-
στά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση.
Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διοίκηση 
της κοινότητάς σας ή στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία.

Εγγύηση

Για την παροχή εγγύησης ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσε-
ων. Διατηρούμέ το δικαίωμα αλλαγών στα πλαίσια τεχνικών 
εξελίξεων.

Ελεγχοι και άδειες

Ο καθαριστής έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
και τις οδηγίες.
Για λεπτομέρειες: Ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Χρήση για την οποία προορίζεται

Η παρούσα συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρή-
ση.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τις εργασίες καθαρι-
σμού που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.

Η παρούσα συσκευή είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό 
επιφανειών που δεν είναι ευαίσθητες σε θερμοκρασία και 
υγρασία.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας των συσκευών 
ή των εγκαταστάσεων, τις οποίες καθαρίζεται – υπάρχει 
περίπτωση να υπάρχουν περιορισμοί εκ μέρους του κατα-
σκευαστή. 

Οποιαδήποτε χρήση πέραν της καθοριζόμενης δεν θεωρεί-
ται ορθή. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσ-
δήποτε απώλειες από αυτή τη χρήση, μόνο ο χρήστης φέρει 
την ευθύνη.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε φούρνους, φούρ-
νους μικροκυμάτων, μεγάλα ψυγεία, ψυγεία και άλλες ηλε-
κτρικές συσκευές.
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εφαρμογή

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής:
Πατώματα Πλακάκια, πέτρινα πατώματα, πλα-

στικές επενδύσεις, λινοτάπητες
Μάρμαρο: Μην καθαρίζετε άμεσα με το ακροφύσιο πατώματος χωρίς πανί. Τα 
μαρμάρινα πατώματα ίσως να πρέπει να περαστούν πολλές φορές, για να απο-
μακρυνθούν εντελώς τα παλιά καθαριστικά μέσα και οι λιπαροί λεκέδες. Για τον εν 
λόγω καθαρισμό επιλέξτε μία χαμηλή βαθμίδα ατμού. Σύμφωνα με τις ανάγκες, 
μπορείτε να αυξήσετε βαθμίδα.
Πατώματα με πλακάκια/ κεραμικά πατώματα: Το νερό και τα μέσα καθαρισμού δη-
μιουργούν μαύρα ίχνη στους αρμούς. Στο σημείο αυτό συγκεντρώνεται σκόνη και 
άλλα υπολείμματα. Για τον καθημερινό καθαρισμό, τεντώστε ένα φρέσκο, καθαρό 
πανί πάνω από το ακροφύσιο πατώματος και στερεώστε το εκεί με τους σφιγκτή-
ρες στερέωσης. Λειάνετε το πάτωμα τοποθετώντας το ακροφύσιο πατώματος 
ελαφρά πάνω από το πάτωμα. Για τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του πανιού, μπο-
ρείτε να το μετατοπίσετε ή να το στρέψετε πάνω στο ακροφύσιο πατώματος. Σε 
περίπτωση που οι ακαθαρσίες δεν αφαιρούνται εύκολα, μπορείτε να πραγματοποι-
ήσετε καθαρισμό άμεσα με την πτυσσόμενη βούρτσα χωρίς πανί. Με τη βοήθεια 
της βούρτσας, οι ακαθαρσίες ξεκολλάνε και απομακρύνονται από τους αρμούς. Στο 
τέλος τυλίξτε το ακροφύσιο πατώματος με ένα πανί και σκουπίστε ξανά.

Τοίχοι Πλακάκια, τάπητες που πλένονται

Καθαρισμός 
παραθύρων

Παράθυρα, τζαμαρίες, καθρέφτες Παράθυρα: Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο για τα παράθυρα2). Εφαρμόστε ατμό με 
κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. Σκουπίστε το γυαλί με το λαστιχένιο μάκτρο χω-
ρίς ατμό για να απομακρύνετε το νερό συμπυκνώματος. Πραγματοποιήστε πλευρικές 
κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το χειμώνα θα πρέπει να προθερμαίνονται τα μπροστινά μέρη παραθύ-
ρων. Κρατήστε το ακροφύσιο σε απόσταση της τάξης των 5 -10 cm μπροστά από το 
γυαλί και επιτρέψτε να επιδράσει η θερμότητα. Για τον καθαρισμό παραθύρων από το 
εσωτερικό τους μέρος επιλέξτε μία χαμηλή βαθμίδα. Για τον καθαρισμό παραθύρων 
από το εξωτερικό τους μέρος μπορείτε να επιλέξετε μία υψηλή βαθμίδα.

Επένδυση Επιπλα, αυτοκίνητα, σκάφη Συναρμολογήστε τη βούρτσα για το πάτωμα άμεσα στο πιστόλι ατμού και χρησιμοποι-
ήστε τις με ένα μαλακό, καθαρό πανί από βαμβάκι. Εργαστείτε με σύντομες μετατοπί-
σεις ατμού έτσι, ώστε το ύφασμα να μην υγρανθεί. Δείξτε υπομονή για τις ακαθαρσίες 
που δεν απομακρύνονται εύκολα; εφαρμόστε ατμό προσεκτικά στην ίδια θέση όχι για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού, περιμένετε να περάσουν πέντε λεπτά 
και επαναλάβετε τον καθαρισμό. Εφαρμόστε κυκλικές κινήσεις με κατεύθυνση προς τα 
έξω, προς τα πλάγια ή προς τα μπροστά ή προς τα πίσω για να την εισαγωγή σε όλα 
τα στρώματα του υλικού. Ολοκληρώστε το χειρισμό βουρτσίζοντας προς μία κατεύθυν-
ση, για να χαρίσετε μία ομοιόμορφη όψη στο υλικό.

Υλικά Κουρτίνες, κουρτίνες μπάνιου, 
φρεσκάρισμα καλυμμάτων, απομά-
κρυνση λεκέδων

Η συσκευή είναι κατάλληλη για το σιδέρωμα πτυχώσεων σε υφάσματα ένδυσης. Αρκεί 
η εφαρμογή ατμού πάνω στο ύφασμα να λάβει χώρα διατηρώντας μίας απόστασης. 
Ο ατμός λειαίνει τις πτυχώσεις, χωρίς να υγραίνετε το ύφασμα, όπως συμβαίνει με τις 
άλλες συσκευές ατμού για υφάσματα.

Είδη υγιεινής Εξοπλισμοί, μπανιέρες, καμπίνες 
για ντους, τοίχοι ντους, WC, σάου-
να, κουζίνες1)

Για το καθάρισμα των μπανιερών ή των ντους, χρησιμοποιήστε τη στρογγυλή βούρτσα 
για τον καθαρισμό των αρμών στην καμπίνα ντους, σημείων με δύσκολη πρόσβαση ή 
σημείων που είναι πολύ λερωμένα. Ο καθαριστής παραθύρων2) είναι πολύ αποτελε-
σματικός κατά τον καθαρισμό των τομέων, οι οποίοι είναι καλυμμένοι με ψηφίδες.
Για τον καθαρισμό ειδών υγιεινής χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο ακτινοβολίας σε 
σημείο σε συνδυασμό ή χωρίς τη στρογγυλή βούρτσα. Εφαρμόστε ένα σφουγγάρι ή 
χαρτί κουζίνας, για να αντιμετωπίσετε την υπερβολική υγρασία ή υπολείμματα ακα-
θαρσιών.

Εντός της κου-
ζίνας

Γρίλιες1) , απορροφητήρες 1) , ρά-
φια κουζίνας, εξαρτήματα φούρνου

Εντός του διαμε-
ρίσματος

Πλαίσια παραθύρων, έπιπλα, 
δοκάρια, λάμπες1), επένδυση 
τζακιού, ρολά, βιτρίνες

Παντζούρια: Χρησιμοποιήστε τη μικρή στρογγυλή βούρτσα από νάιλον. Οδηγήστε τη 
βούρτσα πάνω από την επιφάνεια, έως ότου να εισέλθει ατμός.
Σε ρολά από PVC η επεξεργασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα. Σε περίπτω-
ση υφασμάτινων ρολών θα πρέπει προηγουμένως να ελέγξετε το υλικό ως προς τη 
σταθερότητα του χρώματός του.

Αυτοκίνητο Ταμπλό οργάνων αυτοκινήτων, 
επένδυση, σανίδες, ζάντες
αλουμίνιο/χάλυβας

Για να καθαρίσετε τον εσωτερικό χώρο του αυτοκίνητού σας, χρησιμοποιήστε τη βούρ-
τσα για το πάτωμα σε συνδυασμό με ένα πανί στις επενδύσεις και στα άλλα μέρη και 
ακολουθήστε τις υποδείξεις για τον καθαρισμό σε σπίτια. Μην εφαρμόζετε τη βούρτσα 
χωρίς πανί κατά τον καθαρισμό δερμάτινων επενδύσεων. Σε ότι αφορά στα τάσια χρη-
σιμοποιήστε κατά προτίμηση το ακροφύσιο ακτινοβολίας σε σημείου σε συνδυασμό με 
το σετ στρογγυλής βούρτσας.

Ποδήλατα, 
μηχανές

Πλαίσια, ζάντες, ακτίνες, σελες

1) Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ακτινοβολία ατμού διακοπτών, πριζών, ρυθμιστών καθώς και μερών υπό τάση σε ηλεκτρικές συσκευές.
2) προαιρετικά εξαρτήματα 

Τεχνικά στοιχεία
Τάση 220/240 V ; 50/60 Hz Όγκοι δοχείων 1,2 l
Ασφάλεια 10 A Mέγ. θερμοκρασία 130 °C
Κατανάλωση ενέργειας 1450 W Πίεση εργασίας (ανώτατο όριο) 4,5 bar
Είδος προστασίας IP X4
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Operating elements / 
Accessories
Betjeningselementer / Tilbehør
Betjeningselementer / Tilbehør
Manöverelement / Tillbehör
Hallintalaitteet / Tarvikkeet
Bedienelemente / Zu be hör
Eléments de commande / 
Ac ces soires
Bedieningselementen / 
Toebehoren
Organi di comando / 
Accessori
Elementos de manejo / 
Accesorios
Elementos de operação / 
Accessórios
Στοιχεία χρήσης / 
Συμπληρωματικός εξοπλισμός
Kumanda elemanlarý / 
Aksesuarlar
Ovládací prvky / Příslušenství
Kezelőelemek / Tartozék
Elementy sterujące / 
Wyposażenie
Elementi posluživanja / Pribor
Elementi upravljanja / Pribor
Ovládacie prvky / 
Príslušenstvo
Vadības elementi / Piederumi
Valdymo elementai / Priedai
Juhtimiselemendid / 
lisatarvikud
Органы управления / 
принадлежности

303000428

303000423

303000420

303000429

303000422

303000424

303000419

1) 0ption

EN
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NO
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FI
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FR

NL

IT

ES

PT

EL

TR

CS

HU

PL

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RU

303000427 303000520
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Assembling the cleaner
Samling af apparatet
Montere maskinen
Montering av apparaten
Laitteen kokoaminen
Gerät zusammenbauen
Assembler l‘appareil
Toestel samenbouwen
Montaggio dell‘apparecchio
Ensamblar el aparato
Montar o aparelho
Συναρμολόγηση συσκευής
Cihazýn montajý
Montáž spotřebiče
A készülék összeállítása
Montaż urządzenia
Sagraditi uređaj
Sestavitev naprave 
Zmontovať spotrebič
Aparāta salikšana
Kaip surinkti prietaisą
Seadme kokkupanek
Сборка пароочистителя
    

EN

DA

NO

SV

FI

DE

FR

NL

IT

ES

PT

EL

TR

CS

HU

PL

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RU

1 2

3

4
5

6
7

8
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Adding water
Påfyldning af vand
Fylle på vann
Påfyllning av vatten
Veden täyttö säiliöön
Wasser einfüllen 
Remplir d‘eau
Water ingieten
Riempimento con acqua
Llenar agua 
Encher de água
Наполнение воды
Suyun doldurulmasý
A víz betöltése
Plnění vodou
Napełnianie wodą
Napuniti vode
Polnjenje vode 
Naplniť vodu
Ūdens uzpilde
Kaip įpilti vandenį
Veega täitmine
Πλήρωση με νερό

EN

DA

NO

SV

FI

DE

FR

NL

IT

ES

PT

EL

TR

CS

HU

PL

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RU

H2O

1

2

3

4

max. 1,2 l
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Switching on the cleaner and 
controlling the quantity of steam
Opstart af apparatet / regulering af 
dampmængde
Slå på maskinen / regulere 
dampmengden
Inkoppling av apparat / reglering av 
ångmängd
Laitteen käynnistäminen / 
höyrymäärän säätely
Gerät einschalten / Dampfmenge 
regeln
Mettre l‘appareil en service / régler la 
quantité de vapeur
Toestel inschakelen / 
damphoeveelheid regelen
Accensione dell‘apparecchio/
regolazione della quantità di vapore
Conectar el aparato / Ajustar el 
caudal de vapor
Ligar o aparelho / Regular a 
quantidade de vapor
Ενεργοποίηση συσκευής / ρύθμιση 
όγκου ατμού
Cihazýn çalýþtýrýlmasý / buhar 
miktarýnýn ayarlanmasý
Zapnutí přístroje / regulace množství 
páry
A készülék bekapcsolása / a gőzmeny-
nyiség szabályozása
Włączanie urządzenie / regulacja 
ilości pary
Uključiti uređaj / regulirati količinu pare
Vklop naprave / reguliranje količine 
pare
Spotrebič zapnúť / nastaviť množ-
stvo pary
Aparāta ieslēgšana / tvaika 
daudzuma noregulēšana
Kaip įjungti prietaisą / Kaip reguliuoti 
garų kiekį
Seadme sisselülitamine / Auru 
koguse reguleerimine
Включение пароочистителя / регу-
лировка количества пара

EN

DA

NO

SV

FI

DE

FR

NL

IT

ES

PT

EL

TR

CS

HU

PL

HR

SL

SK

LV

LT

ET

RU

1

2

3

4
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Refi lling the boiler
Genopfyldning af kedelen
Fylle opp kjelen
Påfyllning av vattenbehållare
Säiliön täyttö uudelleen
Wiederbefüllen des Kessels
Remplir de nouveau la 
chaudière
Opnieuw vullen van de ketel
Rabbocco della caldaia
Relleno de la caldera
Voltar a encher a caldeira
Επαναπλήρωση λέβητα
Kazanýn tekrar doldurulmasý
Opětné naplnění kotle
A víztartály újratöltése
Ponowne napełnianie kotła
Ponovno punjenje kotla
Ponovno polnjenje kotla 
  Nové naplnenia zásobníka
Atkārtota tvertnes uzpilde
Kaip iš naujo pripildyti katilą
Paagi taastäitmine
Повторное наполнение 
емкости 

EN

DA

NO

SV

FI
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FR

NL
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PT

EL
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LT

ET
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1

2

3

4

1-2 x

5
H2O

max. 1,2 l
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Switching the cleaner off  and 
storage
Slukning af apparatet og 
opbevaring
Slå av maskinen, oppbevaring
Stänga av och förvara apparat
Laitteen sammuttaminen ja 
säilytys
Gerät aus schal ten und 
auf be wah ren
Arrêter et ranger l‘appareil
Toestel uitschakelen en 
bewaren
Spegnimento e conservazione 
dell‘apparecchio
Desconexión y depósito del 
aparato
Desligar e guardar o aparelho
Απενεργοποίηση και φύλαξη 
συσκευής
Cihazýn kapatýlmasý ve 
muhafaza edilmesi
Vypnutí a skladování 
spotřebiče
A készülék kikapcsolása és 
tárolása
Wyłączanie i przechowywanie 
urządzenia
Isključiti i pohraniti uređaj
Izklop naprave in hranjenje
Nové naplnenia zásobníka
Aparāta izslēgšana un 
uzglabāšana
Kaip išjungti ir laikyti prietaisą
Seadme väljalülitamine ja 
hoidmine
Выключение и хранение 
пароочистителя  

EN
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NO

SV

FI
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IT
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 Declaración de conformidad ES
Nosotros,

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 1
DK-2605 Broendby
DINAMARCA

declaramos que el producto:
Marca Descripción Modelo
Limpiador a vapor 220-240 V, 50/60 Hz - IP X4 Steamtec 312

cumple las siguientes normas:
Id y versión Título
EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y similares - Seguridad - Parte 1: 

Requisitos generales
EN 60335-2-54:2008 
+A11:2012

Aparatos electrodomésticos y similares - Seguridad - Parte 2-54: 
Requisitos particulares para aparatos de limpieza de superfi cies 
para uso doméstico con líquidos o vapor

EN 55014-1:2006 
+A1:2009+A2:2011

Compatibilidad electromagnética - Requisitos de los aparatos 
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - 
Parte 1: Emisión

EN 55014-2:1997
+A1:2001+A2:2008

Compatibilidad electromagnética - Requisitos de los aparatos 
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares - 
Parte 2: Inmunidad - Estándar de la familia de productos

EN 61000-3-2:2006
+A1:2009+A2:2009

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites: 
Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de 
entrada del equipo < = 16 A por fase)

EN 61000-3-3:2008 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-3: Límites - Li-
mitación de cambios de tensión, fl uctuaciones de tensión y fl icker 
en sistemas de suministro público de baja tensión para equipos 
con corriente nominal < = 16 A por fase y no sujetos a conexión 
condicional

Siguiendo las disposiciones de:

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE 
Directiva sobre EMC 2004/108/CE
Directiva RoHS 2011/65/CE
Requisitos de diseño ecológico para aspiradoras 666/2013/CE

Hadsund 20-03-2014 Anton Sørensen
GM - Technical Operations & Hadsund

Lugar Fecha Nombre y título Firma
     

 Declaração de conformidade PT
Nós,

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 1
DK-2605 Broendby
DINAMARCA

declaramos por esta via que o produto:
Marca Descrição Modelo
Aparelho de Limpeza 
a Vapor

220-240 V, 50/60 Hz - IP X4 Steamtec 312

cumpre as seguintes normas:
Id e Versão Título
EN 60335-1:2012 Uso doméstico e aparelhos elétricos similares - Segurança - 

Parte 1: Requisitos gerais
EN 60335-2-54:2008 
+A11:2012

Uso doméstico e aparelhos elétricos similares - Segurança - Par-
te 2-54: Requisitos particulares para uso doméstico de aparelhos 
de limpeza de superfícies com líquidos ou vapor

EN 55014-1:2006 
+A1:2009+A2:2011

Compatibilidade eletromagnética - Requisitos para eletrodo-
mésticos, ferramentas elétricas e aparelhos similares - Parte 1: 
Emissão

EN 55014-2:1997
+A1:2001+A2:2008

Compatibilidade eletromagnética - Requisitos para eletrodo-
mésticos, ferramentas elétricas e aparelhos similares - Parte 2: 
Imunidade - Norma da família de produtos

EN 61000-3-2:2006
+A1:2009+A2:2009

Compatibilidade eletromagnética (CEM) - Parte 3-2: Limites 
- Limites para emissões de corrente harmónicas (corrente de 
entrada do equipamento de < = 16 A por fase)

EN 61000-3-3:2008 Compatibilidade eletromagnética (CEM) - Parte 3-3: Limites - Li-
mitação das variações de tensão, das fl utuações de tensão e da 
tremulação em sistemas públicos de baixa tensão, para equipa-
mentos com corrente nominal de < = 16 A por fase e não sujeitos 
a ligação condicional

Segundo as disposições de:

Diretiva relativa a baixa tensão 2006/95/CE 
Diretiva relativa a compatibilidade eletromagnética (CEM) 2004/108/EC
Diretiva relativa ao uso de determinadas substâncias perigosas 2011/65/CE
Requisitos de ecodesign para aspiradores 666/2013/EC

Hadsund 20-03-2014 Anton Sørensen
DG - Operações Técnicas & Hadsund

Local Data Nome e Título Assinatura
     

 Dichiarazione di conformità IT
Noi

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 1
DK-2605 Broendby
DANIMARCA

con la presente dichiara che il prodotto:
Marchio Descrizione Modello
Pulitore a vapore 220-240 V, 50/60 Hz - IP X4 Steamtec 312

è conforme ai seguenti standard:
ID e versione Titolo
EN 60335-1:2012 Apparecchi elettrici per uso domestico e similari - Sicurezza - 

Parte 1: Norme generali
EN 60335-2-54:2008 
+A11:2012

Apparecchi elettrici per uso domestico e similari - Sicurezza - 
Parte 2-54: Norme particolari per apparecchi di pulizia di superfi ci 
per uso domestico che utilizzano liquidi o vapore

EN 55014-1:2006 
+A1:2009+A2:2011

Compatibilità elettromagnetica - Norme per apparecchi per 
uso domestico, utensili elettrici e attrezzature similari - Parte 1: 
Emissione

EN 55014-2:1997
+A1:2001+A2:2008

Compatibilità elettromagnetica - Norme per apparecchi per uso 
domestico, utensili elettrici e attrezzature similari - Parte 2: Immu-
nità - Standard della famiglia di prodotti

EN 61000-3-2:2006
+A1:2009+A2:2009

Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti 
per le emissioni di corrente armonica (corrente in ingresso 
dell’apparecchiatura ≤ 16 A per fase)

EN 61000-3-3:2008 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Limiti – Li-
mitazione delle fl uttuazioni di tensione e del fl icker in sistemi 
di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con 
corrente nominale ≤16 A per fase e non soggette ad allacciamen-
to su condizione

A seguito delle disposizioni:

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE 
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva RoHS 2011/65/CE
Requisiti per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere 666/2013/CE

Hadsund 20-03-2014 Anton Sørensen
GM - Operazioni tecniche Hadsund

Luogo Data Nome e titolo Firma
     

 Δήλωση Συμμόρφωσης EL
Εμείς,

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

δηλώνουμε αποκλειστικά με το παρόν ότι το προϊόν:

Μάρκα Περιγραφή Μοντέλο
Καθαριστής ατμού 220-240 V, 50/60 Hz - IP X4 Steamtec 312

συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

Αναγνωριστικό και 
έκδοση

Τίτλος

EN 60335-1:2012 Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Ασφάλεια - Μέρος 
1: Γενικές απαιτήσεις

EN 60335-2-54:2008 
+A11:2012

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Ασφάλεια - Μέρος 
2-54: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καθαρισμού επιφανειών 
για οικιακή χρήση που χρησιμοποιούν υγρά ή ατμό

EN 55014-1:2006 
+A1:2009+A2:2011

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές 
συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές – Μέρος 
1: Εκπομπή

EN 55014-2:1997
+A1:2001+A2:2008

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές 
συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές – Μέρος 
2: Ατρωσία - Πρότυπα οικογένειας προϊόντων

EN 61000-3-2:2006
+A1:2009+A2:2009

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) - Μέρος 3-2: Όρια – Όρια 
για αρμονικές ρευμάτων (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού <= 16 Α ανά 
φάση)

EN 61000-3-3:2008 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) - Μέρος 3-3: Όρια – 
Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια 
συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με ονομαστικό 
ρεύμα < = 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκειται σε σύνδεση υπό 
συνθήκη

Σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/EΚ 
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί περιορισμού στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) 2011/65/ΕΚ
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας 
1275/2008/ΕΚ 

Hadsund 20-03-2014 Anton Sørensen
Γενικός Διευθυντής - 
Technical Operations & Hadsund

Τοποθεσία Ημερομηνία Όνομα και ιδιότητα Υπογραφή



http://www.nilfi sk.com

HEAD QUARTER

DENMARK
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
Tel.: (+45) 4323 8100
Website: www.nilfi sk.com

SALES COMPANIES
ARGENTINA
Nilfi sk srl.
Edifi cio Central Park
Herrera 1855, 6th fl oor/604
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (+54) 11 6091 1571
Website: www.nilfi sk.com.ar
AUSTRALIA
Nilfi sk Pty Ltd 
Unit 1/13 Bessemer Street
Blacktown NSW 2148
Tel.: (+61) 2 98348100
Website: www.nilfi sk.com.au  
AUSTRIA
Nilfi sk GmbH
Metzgerstrasse 68
5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400 90
Website: www.nilfi sk.at
BELGIUM
Nilfi sk n.v-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw 
Bruxelles 1070 
Tel.: (+32) 14 67 60 50
Website: www.nilfi sk.be

BRAZIL
Nilfi sk do Brasil
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550
40 Andar, Sala 03
SP - 04571-000 Sao Paulo
Tel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744
Website: www.nilfi sk.com.br

CANADA
Nilfi sk Canada Company
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario L5T 2L2
Tel.: (+1) 800-668-8400
Website: www.nilfi sk.ca

CHILE
Nilfi sk S.A. (Comercial KCS Ltda)
Salar de Llamara 822
8320000 Santiago
Tel.: (+56) 2684 5000
Website: www.nilfi sk.cl

CHINA
Nilfi sk
4189 Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
201108 Shanghai
Tel.: (+86) 21 3323 2000
Website: www.nilfi sk.cn

CZECH REPUBLIC
Nilfi sk s.r.o.
VGP Park Horní  Počernice
Do Čertous 1/2658
193 00 Praha 9
Tel.: (+420) 244 090 912
Website: www.nilfi sk.cz

DENMARK
Nilfi sk Danmark A/S
Industrivej 1
Hadsund, DK-9560
Tel.: 72 18 21 20
Website: www.nilfi sk.dk    

FINLAND
Nilfi sk Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Tel.: (+358) 207 890 600
Website: www.nilfi sk.fi 

FRANCE
Nilfi sk SAS
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91978 Courtabouef Cedex
Tel.: (+33) 169 59 87 24
Website: www.nilfi sk.fr

GERMANY
Nilfi sk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 
89287 Bellenberg

Tel.: (+49) (0)7306/72-444
Website: www.nilfi sk.de
GREECE
Nilfi sk A.E.
Αναπαύσεως 29
Κορωπί Τ.Κ. 194 00
Tel.: (30) 210 9119 600
Website: www.nilfi sk.gr
HOLLAND
Nilfi sk B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel.: (+31) 036 5460760
Website: www.nilfi sk.nl
HONG KONG
Nilfi sk Ltd.
2001 HK Worsted Mills
Industrial Building
31-39, Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, N.T.
Tel.: (+852) 2427 5951
Website: nilfi sk.com
HUNGARY
Nilfi sk Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
Tel.: (+36) 24 475 550
Website: www.nilfi sk.hu

INDIA
Nilfi sk India Limited
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 
Cardinal Gracious Road, Chakala 
Andheri (East) Mumbai 400 099 
Tel.: (+91) 22 6118 8188
Website: www.nilfi sk.in

IRELAND
Nilfi sk
1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
Dublin 2
Tel.: (+35) 3 12 94 38 38
Website: www.nilfi sk.ie
ITALY
Nilfi sk SpA 
Strada Comunale della Braglia, 18 
26862 Guardamiglio (LO) 
Tel.: (+39) (0) 377 414021
Website: www.nilfi sk.it
JAPAN
Nilfi sk Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
Tel.: (+81) 45548 2571
Website: www.nilfi sk.com
MALAYSIA
Nilfi sk Sdn Bhd
Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel.: +603 6275 3120
Website: www.nilfi sk.com
MEXICO
Nilfi sk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Int. 60-70 
Zona Industrial Benito Juárez
Queretaro, QRO, CP 76120
Tel.: (+52) 442 427 77 00
Website: www.nilfi sk.com

NEW ZEALAND
Nilfi sk Limited
Suite F, Building E
42 Tawa Drive
0632 Albany Auckland
Tel.: (+64) 9 414 1996
Website: www.nilfi sk.com

NORWAY
Nilfi sk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.:  (+47) 22 75 17 80
Website: www.nilfi sk.no

PERU
Nilfi sk S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú 
Lima 
Tel.: (511) 435-6840 
Website: www.nilfi sk.com

POLAND
Nilfi sk Sp. Z.O.O.
Millenium Logistic Park
ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszków
Tel.: (+48) 22 738 3750
Website: www.nilfi sk.pl

PORTUGAL
Nilfi sk Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1° A
P2710-089 Sintra

Tel.: (+351) 21 911 2670
Website: www.nilfi sk.pt
RUSSIA
Nilfi sk LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow
Tel.: (+7) 495 783 9602
Website: www.nilfi sk.ru

SINGAPORE
Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
Website: www.densin.com
SLOVAKIA
Nilfi sk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
Website: www.nilfi sk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfi sk (Pty) Ltd 
Kimbult Offi  ce Park, 9 Zeiss Road
Laser Park, Honeydew 
Johannesburg
Tel.: (+27) 118014600
Website: www.nilfi sk.co.za

SOUTH KOREA
Nilfi sk Korea
3F Duksoo B/D, 317-15
Sungsoo-Dong 2Ga
Sungdong-Gu, Seoul 
Tel.: (+82) 2497 8636
Website: www.nilfi sk.co.kr

SPAIN
Nilfi sk S.A.U
Paseu del Rengle, 5 Planta. 9-10
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
Website: www.nilfi sk.es

SWEDEN
Nilfi sk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
Website: www.nilfi sk.se

SWITZERLAND
Nilfi sk AG
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil
Tel.: (+41) 71 92 38 444
Website: www.nilfi sk.ch

TAIWAN
Nilfi sk Ltd
Taiwan Branch (H.K)
No. 5, Wan Fang Road
Taipei
Tel.: (+88) 6227 00 22 68
Website: www.nilfi sk.tw

THAILAND
Nilfi sk Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
Website: www.nilfi sk.co.th

TURKEY
Nilfi sk A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye, 34775 Istanbul 
Tel.: +90 216 466 94 94
Website: www.nilfi sk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk Middle East Branch
SAIF-Zone
P.O. Box 122298
Sharjah
Tel.: (+971) (0) 655-78813
Website: www.nilfi sk.com

UNITED KINGDOM
Nilfi sk Ltd.
Nilfi sk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: (+44) (0) 1768 868995
Website: www.nilfi sk.co.uk
UNITED STATES
Nilfi sk Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN-55447
Tel.: (+1) 800-989-2235
Website: www.nilfi sk.com

VIETNAM
Nilfi sk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
Website: www.nilfi sk.com




