
STEAMTEC 312

Operating Instructions
Betriebsanleitung

Notice d’utilisation
Gebruiksaanwijzing

Istruzioni sull’uso
Driftsinstruks

Bruksanvisning
 Driftsvejledning

Käyttöohje
Navodila za uporabo

Uputstvo za rad
Prevádzkový návod

Provozní návod
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Instrucciones de manejo

Instruções de operação
Οδηγίες λειτουργίας

Ýþletme kýlavuzu

303000433 d (11.2013)    



english  ...............................................1-3, 61-66
deutsch  ...............................................4-6, 61-66
français  ...............................................7-9, 61-66
nederlands .......................................10-12, 61-66
italiano  ...........................................13-15, 61-66
norsk  ...........................................16-18, 61-66
svensk  ...........................................19-21, 61-66
dansk  ...........................................22-24, 61-66
suomi  ...........................................25-27, 61-66
slovensći  ...........................................28-30, 61-66
hrvatski  ...........................................31-33, 61-66
slovenský ...........................................34-36, 61-66
český  ...........................................37-39, 61-66
polski  ...........................................40-42, 61-66
magyar  ...........................................43-45, 61-66
ðóññêèé  ...........................................46-48, 61-66
español  ...........................................49-51, 61-66
português .........................................52-54, 61-66
ελληνικά  ...........................................55-57, 61-66
türkçe  ...........................................58-60, 61-66

STEAMTEC 312



STEAMTEC 312

22

For Deres egen sikkerhed

 
Før De tager su-
geren i drift, skal 
De læse 
driftsvejlednin-
gen igennem og 

opbevare den til-
gængeligt.

Apparatet må kun benyttes af 
personer, som har kendskab til 
rigtig brug af udstyret.

Apparatet må ikke benyttes af 
børn.

 
GIV AGT!
Fare for forbrændinger og 
skoldninger!
Metaldelene, vandet og den 
meget varme damp kan med-
føre alvorlige forbrændinger.
Undgå kontakt med varme 
overflader på apparatet og lige-
ledes med vand og damp, som 
slipper ud!

Mens apparatet er i brug, står 
trykbeholderen under tryk. Sik-
kerhedslukkemekanismen må 
derfor ikke åbnes under brug.

Vær særdeles forsigtig i forbin-
delse med følgende arbejds-
skridt, fordi der endnu kan være 
meget varm damp i apparatets 
indre:
– Åbning af sikkerhedslukke-

mekanismen. Sikkerhedsluk-
kemekanismen er udstyret 
med en trykaflastningsbo-
ring. Åbn sikkerhedslukke-
mekanismen med en til to 
omdrejninger. Vent, indtil der 
ikke længere slipper damp 
ud. Først nu åbnes sikker-
hedslukkemekanismen fuld-
stændingt.

– Genopfyldning af kedelen
– Tømning af kedelen

Brugen af apparatet er under-
lagt de gældende nationale 
bestemmelser. Udover driftsvej-
ledningen og de gældende 
regler for uheldsforebyggelse 

i brugerlandet skal der også 
tages hensyn til de anerkendte 
fagtekniske regler for korrekt 
sikkerhedsmæssigt og fagligt 
arbejde.

Enhver i sikkerhedsmæssig 
henseende betænkelig arbejds-
måde skal undlades.

Før idriftsættelse

Kontrollér inden idriftsættelse 
apparatet med hensyn til dets 
forskriftsmæssige tilstand.

Tænd ikke for apparatet, når 
der ikke er vand i kedelen.

Tag ikke apparatet i brug i nær-
heden af eksplosive og/eller 
letantændelige stoffer.

Benyt udelukkende lednings-
vand eller destilleret vand for at 
fylde kedelen. Destilleret vand 
forlænger apparatets levetid. 
Rengøringsmiddeler, duftstoffer 
og andre kemiske substanser 
kan beskadige apparatet og 
medføre skader på helbreddet.

Kontrollér dampledning og 
strømledning med jævne mel-
lemrum for beskadigelser og 
tegn på ælde. Apparatet må 
kun tages i brug, når dampled-
ning og strømledning er i fejlfri 
stand.

Kontrollér apparatets nomi-
nelle spænding, inden stikket 
tilsluttes. Kontrollér, at den på 
typeskiltet oplyste spænding 
svarer til den lokale forsynings-
spænding.

Rør aldrig ved stikket og de 
elektriske ledninger med våde 
hænder.

Det anbefales at sugeren sikres 
med et HFI-relæ. Dette afbryder 
spændingsforsyningen, hvis 
fejlstrømmen bliver højere end 
30 mA i mere end 30 ms eller 
det indeholder en massekon-
trolstrømkreds.

Hvis stikkontakten ikke indgår i 

en almindelig boliginstallation, 
eller ikke er sikret med HFI- el-
ler HPFI-afbryder, skal damp-
renseren tilsluttes en stikkon-
takt med jordforbindelse.

Den elektriske installation skal 
være udført af en autoriseret 
elektriker.

I drift

Lad det tilsluttede apparatet 
aldrig køre uden tilsyn.

Apparatet må hverken vendes 
om eller vippes, når det er i drift.

Brug ikke apparatet, når andre 
personer opholder sig indenfor 
arbejdsområdet.

Placér apparatet så langt som 
muligt på afstand fra den gen-
stand, som skal renses.

Opstil ikke apparatet i umiddel-
bar nærhed af varmekilder (ild, 
radiatorer, varmluftapparater og 
andre apparater, som afgiver 
varme) og dæk ikke apparatet til.

Dampstrålen kan være far-
lig, når den bruges på forkert 
måde. Strålen må ikke rettes 
mod personer, dyr, spændings-
førende anlæg eller selve ap-
paratet.

Fjern inden enhver ibrugtag-
ning og efter arbejdspauser 
kondensvandet fra dysen. For 
at rense dysen rettes damp-
strålen i en beholder eller ned 
i en vask, betjen så dampsty-
rehåndtaget på damppistolen. 
Efter rensning af dysen kan 
apparatet atter anvendes på 
normal vis.

GIV AGT!
Asbestholdige og andre mate-
rialer, som indeholder helbreds-
farlige stoffer, må ikke renses.

Rens ikke afbrydere, stikkon-
takter, regulatorer osv. såvel 
som spændingsførende dele på 
elektriske apparater med damp-
strålen.
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Sørg for, at børnesikringen på 
håndtaget er slået til under ar-
bejdspauserne.

Ved afbrydelse af arbejdet skal 
man slå hovedafbryderen fra og 
trække stikket ud for at forhin-
dre utilsigtet brug af apparatet.

Lad apparatet køle af fuldstæn-
digt, inden det ryddes bort eller 
sikkerhedslukkemekanismen 
åbnes.

Stil apparatet på et tørt sted.

GIV AGT!
Uegnede forlængerledninger 
kan være farlige. Kabel på rul-
ler skal altid rulles helt ud for 
at undgå brandfare på grund af 
varmedannelse.

Stik og koblinger på forlænger-
ledninger skal være vandtætte.

Ved brug af forlængerledninger 
skal man være opmærksom på 
mindstetværsnittene i tabellen: 

Ledning-
længde

Tværsnit

op til 20m ø1.5mm² ø2.5mm²

fra 20 til 50m ø2.5mm² ø4.0mm²

Nettilslutningsledningen må 
ikke beskadiges (f.eks. ved at 
blive kørt over, trukket i eller 
klemt inde).
Nettilslutningsledningen skal 
trækkes ud direkte ved stikket 
(ikke ved at trække eller rive i 
tilslutningsledningen).

Hold tilslutningsledningen på 
afstand fra varme overflader.

   GIV AGT!
Dyk aldrig apparatet eller dets 
enkelte dele under vand eller i 
andre væsker. Fare for elektrisk 
stød!

Opstart af maskinen bevirker et 
kortvarigt spændingsfald.
Ved netimpedanser på mindre 
end 0,15 skal man ikke regne 
med forstyrrelser i drift.
Der skal tages hensyn til den 

seneste udgave af IEC-bestem-
melserne.

Vedligeholdelse og repara-
tion

Inden højtryksrenseren renses 
og vedligeholdes, skal man altid 
trække stikket ud af stikkontak-
ten.

Udfør kun sådanne vedligehol-
delsesarbejder, som er beskre-
vet i driftsvejledningen. Benyt 
udelukkende originale reserve-
dele.

Strømledningen må ikke afvige 
fra den type, der er angivet 
af fabrikanten og den må kun 
udskiftes af en autoriseret elek-
triker.

Foretag ikke nogen tekniske 
ændringer på apparatet.

Ved yderligere vedligeholdel-
ses- eller reparationsarbejder 
skal De henvende Dem til Nil-
fisk-Alto-serviceværkstedet eller 
et autoriseret fagværksted!

Tilbehør og reservedele

Brug kun de tilbehørdele, som 
er blevet leveret sammen med 
apparatet eller som er beskre-
vet i driftsvejledningen.
Benyt udelukkende originale 
reservedele. Brug af andre dele 
kan have negativ indflydelse på 
apparatets sikkerhed.

Gør maskinen klar til genbrug

 
Det udtjente ap-
parat skal gøres 
ubrugelig med det 
samme.

1. Tag netstikket ud og klip 
ledningen over.

Elektriske apparater må  ikke 
bortskaffes sammen med al-
mindeligt husholdningsaffald!
I henhold til det europæiske 
direktiv 2002/96/EF vedrørende 
elektriske og elektroniske ap-

parater skal gamle elektriske 
apparater indsamles særskilt og 
tilføres en miljøvenlig form for 
genbrug.

I tilfælde af, at De har spørgs-
mål, bedes De henvende Dem 
til kommunekontoret eller Deres 
nærmeste forhandler.
Garanti

Angående garanti gælder vore 
generelle forretningsvilkår. Vi 
tager forbehold for ændringer i 
medfør af den videre tekniske 
udvikling.

Kontrol og godkendelser

Apparatet er godkendt i hen-
hold til IEC/EN 60335-2-54.

Anvendelsesformål

Apparatet er kun egnet til brug i 
hjemmet.

Brug apparatet udelukkende til 
de rengøringsopgaver, som er 
beskrevet i driftsvejledningen.

Apparatet er egnet til rengøring 
af overflader, som ikke er følsom-
me overfor temperatur og fugt.

Tag hensyn til driftsvejlednin-
gerne for de apparater eller an-
læg, som De vil rense - der kan 
være tale om indskrænkninger 
fra fabrikantens side. Benyt ikke 
apparatet til bageovn, mikro-
bølge, dybfrysere, køleskabe og 
andre elektriske apparater.

GwV AGT!
Ved materialer, som er føl-
somme overfor temperatur og 
fugt, skal der først gennemføres 
et forsøg på et skjult sted. Be-
gynd med et lavt damptrin og 
overhold en mindsteafstand på 
6 cm. Genstanden, som skal 
renses, kan eventuelt blive be-
skadiget på grund af den høje 
damptemperatur / dampmæng-
den (f. eks. forseglet parketgulv, 
træ, træloft, puds, vinduesram-
mer, overfladebehandlede træ-
sorter, rustikke bjælker osv.).
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Her følger nogle eksempler på brug af apparatet:

Gulve Fliser, stengulve, kunst-
stofbelægninger, linoleum-
gulve

Marmor: renses aldrig direkte med gulvmundstykket uden klud. På 
marmorgulve kan gentaget brug være påkrævet for at opnå fuldstændig 
fjernelse af gamle rengøringsmidler og fedtpletter. Vælg et lavt damptrin til 
dette rengøringsarbejde. De kan øge indstillingen efter behov.

Fliser / keramikgulve. Gennem vand og rengøringsmidler dannes sorte 
striber i fugerne. Her samles støv og andre rester. Til daglig rengøring 
spændes en frisk, ren klud over gulvmundstykket og fastgøres med 
montageklemmerne. Glid let hen over gulvet med gulvmundstykket. For 
at udnytte kluden bedst muligt kan De forskyde den eller vende den på 
gulvmundstykket. Når forureningen er mere hårdnakket, kan rengøring 
foretages direkte uden klud med børsten, som kan klappes ud. Børstehå-
rene løsner og fjerner snavset fra fugerne. Sæt herefter igen en klud på 
gulvmundstykket og fjern resterende snavs.

Vægge Fliser, afvaskeligt tapet

Vinduespuds-
ning

Vinduer, butiksvinduer, 
spejle

Vinduesruder: Benyt mundstykket til vinduer. Påfør dampen oppefra og 
nedefter. Lad gummilæben glide henover glasset uden damp for at fjerne 
kondensvand. Gennemfør sidelæns bevægelser nedefra og opefter for at 
undgå pletdannelse.
GIV AGT! Om vinteren skal vinduesfronterne opvarmes. Hold dysen 5 
-10 cm foran ruden og lad varmen virke. Vælg til rensning af vinduernes 
inderside et lavt damptrin. Til rensning af ydersiden kan der vælges et højt 
damptrin.

Hynder Møbler, biler, både De monterer gulvmundstykket direkte til damppistolen og benytter det 
med en hvid, ren bomuldsklud. Arbejd med korte dampstød, så stoffet 
ikke gennemvædes. Hårdnakkede pletter behandles med tålmodighed. 
Påfør ikke damp på et og samme sted i ikke mere end et minut, vent 
så i fem minutter og gentag rengøringen. Gennemfør cirkelformede 
bevægelser, sidelæns eller frem og tilbage, for at trænge ind i alle 
overfladelag af stoffet. Afslut behandlingen ved at børste i en retning for at 
give stoffet et ensartet udseende.

Stoffer Forhæng, brusebadsfor-
hæng, opfriskning af over-
tøj, fjernelse af pletter

Apparatet egner sig fremragende til at glatte folder i tøj. Det er tilstræk-
kelig at påføre damp fra en vis afstand. Dampen glatter folderne uden at 
gennemvæde stoffet, som det sker ved andre dampapparater til stoffer.

Sanitære 
anlæg

Armaturer, badekar, bru-
sebad, brusebadsvægge, 
WC, sauna, køkkener 1)

Benyt til rengøring af badekar eller brusebad rundbørsten til rensning af 
skinnerne i brusebadkabiner, ligeledes på vanskeligt tilgængelige eller 
stærkt forurenede steder. Rudeviskeren er meget effektiv ved rensning af 
områder, som er dækket med fl iser.
Benyt til rensning af sanitære indretninger punktstråledysen med eller 
uden rundbørsten. Benyt en svampklud eller noget køkkenrulle for at 
fjerne overskydende fugt og snavsresterne.

Køkkenindret-
ninger

Griller 1) , emhætter 1) , 
køkkenskabe, bageovns-
tilbehør

Boligindret-
ninger

Vinduesrammer, møbler, 
rustikke bjælker, lamper 1) , 
kaminsten, jalousier, glas-
montrer

Jalousier: benyt den lille nylonrundbørste. Før børsten henover overfladen, 
indtil dampen kan trænge ind.
På rullegardiner af PVC skal dampbehandlingen gennemføres hurtigt. Ved 
stofjalousier skal materialets farveægthed afprøves forinden.

Bil Instrumentbræt, hynder, 
dørhængsler, fælg
aluminium/stål

For at rense deres bil indeni benytter De til sædehynderne og de andre 
dele gulvmundstykket med en klud, hvorved De overholder de henvisnin-
ger, som gælder for rengøring i boligområdet. Benyt ikke børsten uden 
klud, når De renser læderbetræk. Til hjulkapselerne er det bedst at bruge 
punktstråledysen med påsat rundbørste.

Cykler, motor-
cykler

Chassis, fælg, hjulege, 
saddeler

1) Rens ikke afbrydere, stikkontakter, regulatorer eller andre spændingsførende dele på elektriske apparater med 
dampstrålen.

Tekniske data

Spænding 220/240 V ;  50/60 Hz Beholdervolumen 1,2 l

Sikring 10 A Maks. temperatur 130 °C

Effektforbrug 1450 W Arbejdstryk 3,8 bar

Beskyttelsesart IP X4
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  Operating elements / 
Accessories

  Bedienelemente / 
Zu be hör

  Eléments de 
commande / 
Ac ces soires

  Bedieningselementen 
/ Toebehoren

  Organi di comando / 
Accessori

   Betjeningselementer / 
Tilbehør

  Manöverelement / 
Tillbehör

  Betjeningselementer / 
Tilbehør

  Hallintalaitteet / 
Tarvikkeet

  Elementi upravljanja / 
Pribor

  Elementi posluživanja / 
Pribor

  Ovládacie prvky / 
Príslušenstvo

  Ovládací prvky / 
Příslušenství

  Elementy sterujące / 
Wyposażenie

  Kezelőelemek / 
Tartozék

 Органы управления / 
принадлежности

  Elementos de manejo 
/ Accesorios

  Elementos 
de operação/ 
Accessórios

  Στοιχεία χρήσης / 
Συμπληρωματικός 
εξοπλισμός

  Kumanda elemanlarý / 
Aksesuarlar
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  Assembling the 
cleaner

  Gerät zusammen-
bauen

  Assembler l‘appareil 
  Toestel samenbou-

wen
  Montaggio 

dell‘apparecchio
   Montere maskinen
  Hopmontering av 

apparaten
  Samling af apparatet
  Laitteen kokoaminen
  Sestavitev naprave 

  Sagraditi uređaj
  Zmontovať spotrebič

  Montáž spotřebiče

  Montaż urządzenia

  A készülék 
összeállítása

 Сборка 
пароочистителя

  Ensamblar el aparato 

  Montar o aparelho

  Συναρμολόγηση 
συσκευής

  Cihazýn montajý
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1
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4

max. 1,2 l

  Adding water
  Wasser einfüllen 
  Remplir d‘eau
  Water ingieten
  Riempimento con 

acqua
   Fylle på vann
  Påfyllning av vatten
  Påfyldning af vand
  Veden täyttö säiliöön
  Polnjenje vode 

  Napuniti vode
  Naplniť vodu
  Plnění vodou

  Napełnianie wodą

  A víz betöltése

 Наполнение воды
  Llenar agua 
  Encher de água
  Πλήρωση με νερό
  Suyun doldurulmasý
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  Switching on the cleaner 
and controlling the quantity 
of steam

  Gerät einschalten / 
Dampfmenge regeln

  Mettre l‘appareil en service / 
régler la quantité de vapeur

  Toestel inschakelen / dam-
phoeveelheid regelen

  Accensione 
dell‘apparecchio/regolazio-
ne della quantità di vapore

   Slå på maskinen / regulere 
dampmengden

  Inkoppling av apparat / 
reglering av ångmängd

  Opstart af apparatet / 
regulering af dampmængde

  Laitteen käynnistäminen / 
höyrymäärän säätely

  Vklop naprave / reguliranje 
količine pare

  Uključiti uređaj / regulirati 
količinu pare

  Spotrebič zapnúť / nastaviť 
množstvo pary

  Zapnutí přístroje / regulace 
množství páry

  Włączanie urządzenie / 
regulacja ilości pary

  A készülék bekapcsolása / a 
gőzmennyiség szabályozása

 Включение 
пароочистителя / 
регулировка количества 
пара

  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



65

STEAMTEC 312

1

2
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1-2 x

5
H2O

max. 1,2 l

  Refi lling the boiler
  Wiederbefüllen des 

Kessels
  Remplir de nouveau 

la chaudière
  Opnieuw vullen van 

de ketel
  Rabbocco della 

caldaia
   Fylle opp kjelen
  Påfyllning av 

vattenbehållare
  Genopfyldning af 

kedelen
  Säiliön täyttö 

uudelleen
  Ponovno polnjenje 

kotla 

  Ponovno punjenje 
kotla

  Nové naplnenia 
zásobníka

  Opětné naplnění kotle

  Ponowne napełnianie 
kotła

  A víztartály újratöltése

 Повторное 
наполнение емкости

  Relleno de la caldera
  Voltar a encher a 

caldeira
  Επαναπλήρωση 

λέβητα
  Kazanýn tekrar 

doldurulmasý
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  Switching the cleaner 
off and storage

  Gerät aus schal ten 
und auf be wah ren

  Arrêter et ranger 
l‘appareil

  Toestel uitschakelen 
en bewaren

  Spegnimento e 
conservazione 
dell‘apparecchio

   Slå av maskinen, 
oppbevaring

  Stänga av och 
förvara apparat

  Slukning af apparatet 
og opbevaring

  Laitteen 
sammuttaminen ja 
säilytys.

  Izklop naprave in 
hranjenje

  Isključiti i pohraniti 
uređaj

  Nové naplnenia 
zásobníka

  Vypnutí a skladování 
spotřebiče

  Wyłączanie i 
przechowywanie 
urządzenia

  A készülék 
kikapcsolása és 
tárolása

 Выключение 
и хранение 
пароочистителя 

  Desconexión y 
depósito del aparato

  Desligar e guardar o 
aparelho

  Απενεργοποίηση και 
φύλαξη συσκευής

  Cihazýn kapatýlmasý 
ve muhafaza edilmesi



EG - Konformitätserklärung

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

Erzeugnis:

Typ:

Beschreibung:

Die Bauart des Gerätes entspricht 
fol gen den einschlägigen 
Be stim mun gen:

Angewendete harmonisierte 
Nor men:

Angewendete nationale Normen 
und technische Spezifi kationen:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Dampfreiniger

STEAMTEC 312
 
220/240 V ;  50/60 Hz

EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
EG Richtlinie EMV 2004/108/EC
EU-RoHS-Richtlinie  2011/65/EG

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12 :2006+A2 :2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

   EC declaration of conformity

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

Product:

Model:

Description:

The design of the appliance 
corresponds to the following 
pertinent regulations:

Applied harmonized standards:

Applied national standards and 
technical specifications:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EC Low Voltage Directive  2006/95/EC
EC EMC Directive  2004/108/EC
RoHS Directive  2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

   Déclaration de conformité CE

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

Produit  

Type :

Description :

La construction de l’appareil 
est conforme aux dispositions 
afférentes suivantes :

Normes harmonisées appliquées :

Normes nationales et spécifi cations 
techniques appliquées  :

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Nettoyeur à vapeur

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Directive CE « Basse tension »  2006/95/EC
Directive CE « CEM »  2004/108/EC
Directive RoHS  2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

   EG-conformiteitsverklaring

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

Product:

Type:

Beschrijving:

De constructie van het toestel 
voldoet aan de volgende van 
toepassing zijnde voorschriften:

Toegepaste geharmoniseerde 
normen

Toegepaste nationale normen en 
technische specificaties:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Stoomreiniger

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EG-Laagspanningsrichtlijn   2006/95/EC
EG-Richtlijn EMC   2004/108/EC
EU RoHS-Richtlijn   2011/65/EG

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

           Dichiarazione di conformità CE

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

Prodotto:

Tipo:

Descrizione:

Il tipo di costruzione 
dell‘apparecchio corrisponde alle 
seguenti determinazioni pertinenti:

Norme armonizzate applicate:

Norme nazionali e specificazioni 
costruttive applicate:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Pulitrice a vapore

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Direttiva CE per bassa tensione     2006/95/EC
Direttiva CE CEM     2004/108/EC
Direttiva RoHS     2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

   EF-konformitetserklæring

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

Produkt:

Type:

Beskrivelse:

Apparatets konstruksjonstype er i 
samsvar med følgende gjeldende 
bestemmelser:

Anvendte harmoniserte standarder:

Anvendte nasjonale standarder og 
tekniske spesifikasjoner:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Damprengjøringsapparat

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EC-lavspenningsdirektiv  2006/95/EC
EC-direktiv EMK  2004/108/EC
EC - RoHS-direktivet       2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013



           EU-försäkran om överensstämmelse

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

Produkt:

Typ:

Beskrivning:

Maskinens konstruktion motsvarar 
följande gällande bestämmelser: 

Tillämpade harmoniserade 
standarder: 

Tillämpade nationella standarder 
och tekniska specifikationer: 

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Ångremgörare

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EG lågspänningsdirektiv     2006/95/EC
EG direktiv EMC     2004/108/EC
EU:s RoHS-direktiv     2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

   EU-konformitetserklæring

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

Produkt:

Type:

Beskrivelse:

Konstruktionen af apparatet svarer 
til pågældende bestemmelser:

Anvendte harmoniserede normer:

Anvendte nationale normer og 
tekniske specifikationer:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Damprenser

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EF - lavspændingsdirektiv           2006/95/EC
EF - direktiv for elektromagnetisk 
kompatibilitet              2004/108/EC
EU:s RoHS-direktiv     2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

             EY - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

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

Tuote:

Tyyppi:

Kuvaus:

Laitteen rakenne vastaa seuraavia 
määräyksiä:

Käytetyt harmonisoidut normit:

Käytetyt kansalliset normit ja 
tekniset spesifikaatiot:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Höyripesuri

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EY pienjännitedirektiivi              2006/95/EC
EY direktiivi EMC              2004/108/EC
RoHS direktiivi              2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

Izjava ES o skladnosti 

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

Izdelek:

Tip:

Opis:

Način gradnje aparata ustreza 
sledečim zadevnim določilom: 

Uporabljene usklajevalne norme: 

Uporabljene državne norme in 
tehnične specifikacije: 

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Smernice ES za nizke napetosti          2006/95/EC
Smernice ES o elektromagnetni 
  združljivosti            2004/108/EC
RoHS direktivi           2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

            Izjava o suglasnosti EU

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

Proizvod:

Tip:

Opis:

Izvedba uređaja odgovara sljedećim 
odredbama:

Primijenjene usklađene norme:

Primijenjene nacionalne norme i 
tehničke specifikacije:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EU smjernica o niskonaponskim 
  uređajima  2006/95/EC
EU smjernica o EMV   2004/108/EC
RoHS Smjernice 2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

               EG – konformné prehlásenie

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

Výrobok:

Typ:

Popis:

Typ konštrukcie prístroja zodpovedá 
nasledujúcim príslušným predpisom:

Použité harmonizujúce normy:

Použité národné normy a technické 
špecifikácie:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EG nizkoprúdová smernica 2006/95/EC
EG smernica elektromagnetickej 
  znášanlivosti 2004/108/EC
Smernica RoHS   2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013



                Prohlášení o shodě s předpisy ES

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

Výrobek:

Typ:

Popis:

Konstrukce přístroje odpovídá 
následujícím příslušným předpisům:

Aplikované harmonizované normy:

Aplikované národní normy a technické 
specifikace:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Parní čistič

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Směrnice ES pro nízké napětí 2006/95//EG
Směrnice ES pro 
elektromotorické napětí    2004/108/EG
Směrnice RoHS  2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

       Deklaracja zgodności WE

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

Wyrób:

Typ:

Opis:

Konstrukcja urządzenia odpowiada 
następującym odnośnym przepisom:

Stosowane normy zharmonizowane:

Stosowane normy zharmonizowane:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Dyrektywa niskonapięciowa UE   2006/95/EC
Dyrektywa o zgodności 
 elektromagnetycznej EMV UE   2004/108/EC
Dyrektywa RoHS  2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

               EG megfelelési nyilatkozat  

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

Termék:

Típus:

Leírás:

A készülék telepítése megfelel az 
alábbi idevonatkozó határozatoknak:

Alkalmazott idevonatkozó 
szabványok:

Alkalmazott, országon belüli 
szabványok és specifikációk:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

 EC kisfeszültségű irányelvek  2006/95/EC 
 Elektromotorokra vonatkozó
   EU-előírások  2004/108/EC
RoHS direktivi 2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

             Declaración de conformidad CE

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

Producto:

Tipo:

Descripción:

El tipo de construcción del aparato 
se corresponde con las siguientes 
disposiciones:

Normas armonizadas aplicadas:

Normas nacionales aplicadas y 
especificaciones técnicas:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Maquina de limpieza a presión de vapor

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Directrices de baja tensión CE  2006/95/EC
Directrices CE CEM  2004/108/EC
Directiva RoHS 2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

              Declaração de conformidade CE

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

Produto:

Tipo:

Descrição:

O tipo de construção do aparelho 
cumpre as seguintes disposições 
aplicáveis:

Normas harmonizadas aplicadas:

Normas e especificações técnicas 
nacionais aplicadas:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Maquina de limpieza a presión de vapor

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

Directiva sobre baixa tensão da   CE 2006/95/EC
Directiva sobre compatibilidade 
  electromagnética da   CE 2004/108/EC
Directiva RoHS   2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

Заявление о соответствии 
европейским стандартам

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

Продукт:

Тип:

Описание:

Конструкция устройства 
соответствует следующим 
техническим нормам::

Применяемые согласованные 
стандарты::

Применяемые международным 
стандарты и технические 
стандарты:  

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Oчиститель паром

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

EC Низковольтная Директива  2006/95/EC
EC ЭМС директивой     2004/108/EC
RoHS директивой    2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013



             Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

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

Πιστοποιητικό:

Τύπος:

Περιγραφή:

Το είδος κατασκευής της συσκευής αντα-
ποκρίνεται στους  παρακάτω ισχύοντες 
κανονισμούς:

Κανόνες που εφαρμόστηκαν:

Εφαρμοσμένοι εθνικοί κανόνες τεχνικών 
προδιαγραφών:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Steam Cleaner

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

ΕC Οδηγία χαμηλής τάσης            2006/95/EC.
ΕC Οδηγία EMV           2004/108/EC
Οδηγία RoHS          2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013

             Normlarına Uygunluk Beyanı

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

Ürün:

Tipi:

Tanım:

Bu ürünün tasarımı, aşağıda belir-
tilen ilgili yönetmeliklere uygundur:

Geçerli harmonize standartlar:

Teknik belgeleri derlemekle yetkili 
kişinin adı ve adresi:

Anton Sørensen, General Manager, 
Technical Operations EAPC 

Buharlı Temizleyici

STEAMTEC 312

220/240 V ;  50/60 Hz

AT Düşük Voltaj 
  Yönetmeliği 2006/95/EC
AT EMV Yönetmeliği  2004/108/EC
RoHs Yönetmeliği        2011/65/EC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 
:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 
EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 
61000-3-2 (2006)

DIN EN 60335-2-54

 Hadsund, 25.11.2013



www.nilfi sk.com

Nilfi sk
Division of Nilfi sk-Advance A/S
Industrivej 1
DK - 9560 Hadsund
tel.: (+45) 7218 2100
www.nilfi sk-alto.com


