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1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 
 BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Oznaczenia stosowane w instrukcji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Niebezpieczeństwo, które bezpośrednio skutkuje poważnymi lub 

trwałymi obrażeniami ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.
OSTRZEŻENIE

 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych obrażeń 
ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

OSTROŻNIE
 Niebezpieczeństwo, które może prowadzić do drobnych urazów 

oraz szkód.

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. 
Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

1.2. Instrukcja obsługi
Oprócz instrukcji obsługi oraz krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom należy też 
przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i zasad prawidłowej eksploata-
cji. Przed uruchomieniem urządzenia akumulatorowego należy przeczytać wszystkie instrukcje. In-
strukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

1.3. Cel i przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, placówkach szpi-
talnych, zakładach przemysłowych, sklepach i biurach, tj. innego niż normalny użytek domowy. Tylko 
osoby korzystające z urządzenia mogą zapobiec wypadkom wynikającym z nieprawidłowej obsługi. 
Urządzenie nadaje się do czyszczenia (odkurzania) gładkich i litych podłoży w środowisku komercyj-
nym lub przemysłowym, pod warunkiem, że będzie obsługiwane w bezpiecznych warunkach robo-
czych i przez wykwalifikowanego operatora.

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGAĆ ICH.

1.4. Ostrzeżenia 

OSTRZEŻENIE
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyj-

nych/naprawczych należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
• Żeby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym 

lub urazów, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności kon-
serwacyjnych należy wyjąć z urządzenia akumulator.

• Nie palić w trakcie ładowania akumulatora.
• Należy zawsze chronić urządzenie przed słońcem, deszczem i nie-

korzystnymi warunkami pogodowymi, zarówno kiedy jest użytkowa-
ne, jak i przechowywane. 

• Urządzenie musi być użytkowane w suchych pomieszczeniach i 
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nie wolno go użytkować ani przechowywać na zewnątrz w mokrych 
warunkach.

• Przed użyciem urządzenia należy zamknąć wszystkie pokrywy, jak 
pokazano w instrukcji obsługi.

• Nie używać odkurzacza bez worka na kurz oraz filtrów.
• Należy zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym urucho-

mieniem. Trzymanie palca na przycisku podczas noszenia urzą-
dzenia lub włączanie zasilania, kiedy przycisk jest wciśnięty, jest 
niebezpieczne. 

• Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej 
ani przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba 
że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpie-
czeństwo lub zostaną przez taką osobę poinstruowane co do ob-
sługi urządzenia.

• Dzieci należy pilnować, aby nie używały urządzenia do zabawy.
• Używanie urządzenia w pobliżu dzieci wymaga zachowania szcze-

gólnej ostrożności. Używać wyłącznie zgodnie z informacjami po-
danymi w tej instrukcji. Używać wyłącznie zalecanych akcesoriów 
Nilfisk.

• Przed każdym użyciem uważnie sprawdzić urządzenie, upewniając 
się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane. Urządze-
nie, które nie zostało idealnie złożone, może powodować szkody 
lub obrażenia ciała.

• Należy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności, żeby zapo-
biec wciągnięciu włosów, biżuterii lub luźnej odzieży przez ruchome 
części urządzenia.

• Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Nie uży-
wać urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. 
Usuwać kurz, kłaczki, włosy oraz wszystko, co mogłoby ograniczać 
przepływ powietrza.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w warunkach odpowied-
niego oświetlenia.

• Z urządzenia należy korzystać ostrożnie, tak aby nie spowodować 
żadnych szkód ani obrażeń ciała.

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania 
schodów.

• Wilgotność musi się zawierać w zakresie od 30% do 95%.
• W razie pożaru należy użyć gaśnicy proszkowej, a nie wodnej.
• Nie należy ingerować w zabezpieczenia urządzenia i należy do-
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kładnie przestrzegać standardowych instrukcji dotyczących konser-
wacji.

• Nie zdejmować i nie modyfikować płyt przytwierdzonych do urzą-
dzenia.

• W razie awarii należy się upewnić, że przyczyną nie jest niewystar-
czająca konserwacja. W razie potrzeby należy skorzystać z pomo-
cy upoważnionej osoby lub autoryzowanego centrum serwisowego.

• Jeśli niezbędna jest wymiana części, należy zamówić ORYGINAL-
NE części zamienne od autoryzowanego dystrybutora lub sprze-
dawcy.

• Żeby zagwarantować prawidłowe i bezpieczne działanie urządze-
nia, należy zlecać opisaną w tej instrukcji planową konserwację 
upoważnionym pracownikom lub autoryzowanemu centrum serwi-
sowemu.

• Nie należy bezpośrednio myć urządzenia strumieniem wody pod ci-
śnieniem ani też substancjami żrącymi.

• Z uwagi na obecność trujących i szkodliwych materiałów (w aku-
mulatorze itp.) urządzenie należy odpowiednio utylizować, prze-
kazując je do specjalnego punktu zbiórki (zob. rozdział dotyczący 
złomowania).

• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji, naprawy, 
czyszczenia lub wymiany należy odłączyć akumulator.

• Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio 
przeszkolone osoby.

• Pracując przy podzespołach elektrycznych, nie należy nosić biżute-
rii.

• Nie użytkować urządzenia w otoczeniu trujących, niebezpiecznych, 
palnych ani wybuchowych proszków, cieczy lub oparów.

• Nie zbierać odkurzaczem niczego, co płonie lub dymi, np. papiero-
sów, zapałek czy gorącego popiołu.

• Urządzenie nie nadaje się do zbierania niebezpiecznych proszków.
• Ze względu na wymagania akumulatora temperatura robocza musi 

się zawierać w zakresie od 0°C do +40°C.
• Ze względu na wymagania akumulatora temperatura przecho-

wywania urządzenia musi się zawierać w zakresie od -20 °C do 
+40°C.
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1.5. Ostrzeżenia 

AKUMULATOR I ŁADOWARKA
• Urządzenie wykorzystuje akumulator litowo-jonowy.
• Jeśli urządzenie będzie przez dłuższy czas przechowywane bez 

używania, należy wyjąć z niego akumulator.
• Jeśli akumulator nie będzie używany, należy go przechowywać z 

dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczy do papieru, 
monet, kluczy, gwoździ, śrub itp., które mogłyby stworzyć połącze-
nie między dwoma biegunami. Zwieranie biegunów akumulatora 
grozi poparzeniem lub pożarem.

• Niewłaściwe warunki mogą doprowadzić do wycieku elektrolitu z 
akumulatora. Należy unikać kontaktu z tą cieczą. W razie przypad-
kowego kontaktu spłukać wodą. W razie dostania się cieczy do 
oczu należy dodatkowo skontaktować się z lekarzem. Elektrolit wy-
ciekający z akumulatora może powodować podrażnienia lub popa-
rzenia.

• Nigdy nie używać innych akumulatorów niż akumulator dostarczo-
ny z urządzeniem lub jego oryginalny zamiennik.

• Nie należy używać akumulatorów ani urządzeń, które zostały 
uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane 
akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny, prowadząc 
do pożarów, wybuchów lub urazów.

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy akumulator nie jest 
wyraźnie uszkodzony.

• Nie należy narażać akumulatora ani urządzenia na kontakt z 
ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury 
powyżej 130°C mogą spowodować wybuch. 

• Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i 
nie należy ładować akumulatora w temperaturach wykraczających 
poza zakres podany w tej instrukcji. Niewłaściwe ładowanie lub 
ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres 
grozi uszkodzeniem akumulatora i zwiększa ryzyko pożaru.

• Cieknący akumulator należy przekazać do centrum serwisowego 
Nilfisk.

• Akumulator należy wyjąć z urządzenia, zanim urządzenie zostanie 
zezłomowane.

• Ładowarkę należy chronić przed wilgocią i przechowywać w su-
chym miejscu.

• Nie używać ładowarki, jeśli ładowarka lub jej kabel są mokre.
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• Przed użyciem ładowarki należy się upewnić, że częstotliwość i na-
pięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom 
sieci elektrycznej.

• Nie używać ładowarki w środowisku wybuchowym.
• Nie przenosić ładowarki, trzymając za kabel zasilający.
• Nie ciągnąć i nie przenosić urządzenia, trzymając za kabel łado-

warki i nigdy nie używać kabla ładowarki jako uchwytu. Nie przy-
ciskać kabla ładowarki drzwiami i nie przeciągać go wokół ostrych 
krawędzi lub rogów. Nie przygniatać kabla ładowarki urządzeniem.

• Nie zbliżać kabla ładowarki do rozgrzanych powierzchni.
• Nie ładować akumulatora, jeśli kabel ładowarki lub wtyczka są 

uszkodzone.
• Nie zakrywać ładowarki.
• Nie ładować za pomocą innych ładowarek niż ładowarka dostar-

czona z urządzeniem i nie używać nieoryginalnych zamienników 
ani akcesoriów.

1.6. Zatwierdzone akumulatory i ładowarki 
Akumulator: 10S4P-UR18650RX.
Ładowarki: FW8060/48, BC500.

1.7. Konserwacja 
Wszelkie niezbędne procedury obsługi, konserwacji i naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pra-
cownikom lub serwisantom Nilfisk. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akce-
soriów.
W celu oddania urządzenia do serwisu lub zamówienia części zamiennych lub akcesoriów należy się 
skontaktować z Nilfisk, podając model urządzenia, kod produktu oraz numer seryjny.

1.8. Ładowanie akumulatora
Żeby umożliwić długotrwałe przechowywanie i bezpieczny transport, w chwili wysyłki akumulator jest 
naładowany w ok. 30%.
W zależności od wersji ładowarkę należy podłączyć do akumulatora lub akumulator należy zamonto-
wać w ładowarce (patrz podręcznik użytkownika ładowarki lub urządzenia).
Akumulator należy ładować w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia wynoszącej od 0°C do 
+40°C. 
Akumulator wykorzystuje zintegrowany system sterujący, który chroni ogniwa przed niewłaściwym 
ładowaniem i rozładowywaniem. Dodatkowo system maksymalizuje żywotność akumulatora przez 
wyrównywanie ogniw podczas ładowania.

1.9. Przechowywanie akumulatora
Całkowicie rozładowany akumulator nie powinien być przechowywany bez naładowania przez dłużej 
niż 4 tygodnie.
Akumulator naładowany w 30% (2 zielone diody LED) może być przechowywany przez maksymalnie 
24 miesiące w temperaturze od -20°C do +40°C.
Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących przechowywania grozi uszkodzeniem akumulatora, co 
wiąże się z koniecznością jego utylizacji (patrz rozdział dotyczący utylizacji).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat serwisu posprzedażnego należy skontaktować 
się bezpośrednio z Nilfisk.

2.0. Gwarancja
Niniejsza gwarancja podlega naszym ogólnym zasadom prowadzenia działalności.
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Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niedozwolonych modyfikacji 
urządzenia, korzystania z niewłaściwych szczotek, a także użytkowania urządzenia w sposób nie-
zgodny z przeznaczeniem. 

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zużyte urządzenia elektryczne muszą być poddawane selektywnej zbiórce i usuwane w bez-
pieczny dla środowiska sposób. Dalsze informacje można uzyskać od przedstawicieli władz lo-

kalnych oraz dystrybutora. 
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Specyfikacje
VP600 Battery

eco/boost
Napięcie V 36
Moc znamionowa  W 650
Pobór mocy W 190/465
Pojemność akumulatora A h/Wh 7,8/280,8
Typ akumulatora Lithium Ion
Czas pracy min 60/30
Stopień ochrony (wilgoć, kurz) ll/IP 20
Klasa zabezpieczeń (elektrycznych) II 
Przepływ powietrza z wężem i rurą l/s 21.7/26.7
Siła zasysania z wężem i rurą W 45/116
Podciśnienie przy dyszy kPa 86/129
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (ISO 11203) dB(A) 56/61
Poziom mocy akustycznej LWA (EN/ISO 9614-2) dB(A) 68/74
Drgania ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5
Filtr odkurzacza, powierzchnia cm2 2400
Pojemność worka na kurz w litrach l 8
Szerokość mm 300 
Głębokość mm 480
Wysokość mm 270
Masa z akumulatorem kg 10
Liczba filtrów 2
Czas ładowania min  ≤ 40 

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Deklaracja zgodności UE
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DANIA

Niniejszym oświadcza, że:
Produkt: Odkurzacz do zastosowań komercyjnych, akumulatorowy
Opis: 36 V DC, IPX0
Typ: VP600 Battery

Spełnia wymogi poniższych norm:
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

Zgodnie z postanowieniami następujących aktów prawnych:
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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www.nilfi sk.no

PERU
Nilfi sk S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- 
Perú 
Lima 
Tel.: (511) 435-6840 
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
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
www.nilfi sk.pt
RUSSIA
Nilfi sk LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow
Tel.: (+7) 495 783 9602
www.nilfi sk.ru

SINGAPORE
Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
www.densin.com

SLOVAKIA
Nilfi sk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
www.nilfi sk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfi sk (Pty) Ltd
Kimbult Offi  ce Park
9 Zeiss Road
Laser Park
Honeydew
Johannesburg
Tel: +27118014600
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
www.nilfi sk.co.kr

SPAIN
Nilfi sk S.A.
Torre d’Ara, 
Passeig del Rengle, 5 Plta. 10a

08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfi sk.es
SWEDEN
Nilfi sk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfi sk.se

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

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

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

UNITED STATES
Nilfi sk, Inc. 
9435 Winnetka Ave N, 
Brooklyn Park
MN- 55445
www.nilfi sk.com

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


