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Läs noga dessa säkerhetsanvisningar innan maskinen tas i bruk första gången. Beva-
ra säkerhetsanvisningarna för att kunna konsultera dem ytterligare och för att överläm-
na dem till nästa ägare.

• Läs bruksanvisningen för maskinen innan den tas i bruk.
• Varningsskyltarna på maskinen ger viktiga anvisningar om säker användning.
• Observera alltid både de anvisningar som anges i instruktionerna och gällande föreskrifter 

om säkerhet och olycksförebyggande åtgärder.
• Emballagefilmen ska förvaras utom räckhåll för barn; Risk för kvävning!

RISKNIVÅER
FARA: Anger omedelbar fara som orsakar svåra skador eller dödsfall.

VARNING: Anger en möjlig risksituation som kan ge upphov till svåra skador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET: Anger en möjlig risksituation som kan ge upphov till smärre skador.

OBSERVERA: Anger en möjlig risksituation som kan ge upphov till skador på föremål. 

ANSLUTNING TILL ELNÄTET
FARA:

• För att minska risken för brand, elstöt eller personskada är det viktigt att man före använd-
ning läser igenom och följer alla säkerhetsföreskrifter och varningar. Denna dammsugare 
har utarbetats för att garantera säker användning när man utför rengöringen i enlighet med 
anvisningarna. Vid upptäckt av skada på elektriska eller mekaniska komponenter är det nöd-
vändigt att låta dammsugaren och/eller aktuellt tillbehör repareras av ett behörigt servicecen-
ter eller av tillverkaren före användning för att undvika ytterligare skada på apparaten eller 
på användaren.

• Innan maskinen ansluts till eluttaget ska du kontrollera att de elektriska egenskaperna på 
märkskylten överensstämmer med de för elnätet. Maskinen får endast matas med växel-
ström och en spänning som motsvarar den som anges på märkskylten.

• Uttaget till elsladden ska vara regelmässigt jordat.
• Kontrollera eventuella skador på anslutningsledningen och på kontakten före varje använd-

ning. Om matningssladden är skadad måste den bytas ut av servicecentret eller av tekniker 
med liknande behörighet.

• Anslut maskinen endast till en elanslutning, som installerats av en elinstallatör i överens-
stämmelse med standarden IEC 60364-1.

• Rör aldrig vid kontakten med våta händer.
• Se upp så att anslutningskabeln till elnätet, eller förlängningssladden, inte kan skadas ge-

nom att man trampar på den, klämmer ihop den, drar i den eller liknande. Skydda kabeln från 
värme och från kontakt med olja eller vassa hörn.

• Kontrollera regelbundet att anslutningskabeln till elnätet inte är skadad t.ex. genom sprick-
bildning eller ålder. Om en skada skulle upptäckas måste kabeln bytas ut innan maskinen 
används på nytt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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• Skydd mot vattenstänk och mekaniskt motstånd ska garanteras även efter ett eventuellt byte 
av kopplingarna till anslutningskablarna eller till förlängningssladden.

• Rengör inte maskinen med slang eller högtryckstvätt (risk för kortslutning eller andra elek-
triska fel).

OBSERVERA:

• Övergångsinföringen orsakar en tillfällig spänningsminskning.
• Under ogynnsamma nätförhållanden kan andra maskiner skadas.
• Denna typ av skador förutses om nätimpedansen understiger 0.15Ω.

ANVÄNDNING

FARA:

• Det är förbjudet att använda skadade sladdar och kontakter. För att koppla ur från eluttaget, 
ta i kontakten, inte sladden. Hantera inte kontakten eller dammsugaren med våta händer. 
Avaktivera alla kommandon innan urkoppling från eluttag sker.

• Dra eller transportera inte apparaten i sladden, använd inte sladden som handtag, stäng inte 
någon dörr över sladden så att den kommer i kläm, dra inte heller sladden runt vassa kanter 
och hörn. Dra inte dammsugaren över sladden. Håll sladden långt från varma ytor.

• Var extra uppmärksam vid rengöring på trappor.
• Maskinen får inte användas eller förvaras utomhus i fuktig miljö eller vara direkt utsatt för 

regn.
• Magasineringstemperaturen ska vara mellan -25°C och +55°C.
• Användningsvillkor: omgivningstemperatur mellan 0°C och 40°C med relativ fuktighet mellan 

30 och 95%.Dammsugaren har utvecklats endast för torrengöring och får inte användas eller 
förvaras utomhus under fuktiga förhållanden.

• Före användning kontrollera maskinens och arbetsutrustningens perfekta skick och funktion 
och kontrollera speciellt förlängningssladden. Om skicket inte är perfekt ska man ta bort bat-
teriet och låta bli att använda maskinen.

• Vid användning av maskinen i riskfylld miljö (t.ex. på tankställen) ska vederbörliga säker-
hetsföreskrifter respekteras. Det är förbjudet att använda maskinen i omgivningar med ex-
plosionsrisk.

• Vissa ämnen kan forma explosiva ångor och blandningar tillsammans med aspirationsluften.
• Sug aldrig upp följande ämnen:

 ♦ Explosiva eller eldfarliga gaser, vätskor eller pulver (reaktiva pulver).
 ♦ Reaktiva metallpulver (t.ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starka 

alkaliska och sura rengöringsmedel.
 ♦ Rena syror och alkaliska lösningar.
 ♦ Organiska lösningar (t.ex. bensin. färgförtunningsmedel, aceton eller dieselbräns-

le).

VARNING:

• Håll hår, lösa kläder, fingrarna och alla kroppsdelarna på avstånd från öppningar och delar 
i rörelse. Stick inte in föremål i öppningarna och använd inte maskinen om öppningen är 
blockerad. Håll öppningarna fria från damm, tussar, hår och annat som kan reducera luftflö-
det.
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• Denna maskin är inte lämplig för uppsugning av farligt damm.
• Det är förbjudet att suga upp lättantändliga eller brännbara vätskor med den, såsom bensin, 

eller att använda den i områden där sådana vätskor kan förekomma.
• Sug inte upp något som brinner eller ryker, såsom cigaretter, tändstickor eller het aska.
• Maskinen får lov att användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, 

sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt 
att de övervakas eller efter att de fått instruktioner om hur maskinen ska användas på 
ett säkert sätt och de förstått alla faror som den innebär. Barn får inte leka med maski-
nen. Rengöringen och underhållsåtgärderna som ska ombesörjas av användaren får 
inte utföras av barn utan tillsyn.

• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskinen.
• Det är förbjudet att barn utan tillsyn utför rengöringen och underhållet som är användarens 

uppgift.
• Denna maskin är endast avsedd att användas inomhus.
• Lämna inte apparaten obevakad när den är ansluten till ett eluttag. Ta bort batteriet när den 

inte används och innan underhållet utförs.
• Sug inte upp glödande eller brinnande föremål.
• Det är förbjudet att suga upp personer och djur med maskinen.
• Vid låga temperaturer får maskinerna inte användas utomhus.

FÖRSIKTIGHET:

• När maskinen är i drift, undvik att den kommer i närheten av känsliga kroppsdelar så som 
öron, mun, ögon osv.

• Använd inte maskinen utan filtren. Torrdammsugaren ska alltid ha påsfiltret monterat i ma-
skinen. 

• Maskinen får bara förvaras inomhus.
• Om dammsugaren inte fungerar korrekt eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus 

eller doppats i vatten ska den lämnas in till ett servicecenter eller till återförsäljaren.
• Använd alltid maskinen i överensstämmelse med avsedd användning, under betänkande av 

lokala förhållanden och var uppmärksam på eventuell närvaro av andra personer, särskilt 
barn, under arbetets gång.

• Lämna aldrig maskinen utan tillsyn förrän den avaktiverats och kontakten avlägsnats från 
elnätet.

• Använd alltid lämpliga skyddshandskar vid arbete med maskinen.
• Maskinen får endast användas av personer som utbildats för dess användning eller som på-

visat att de kan använda dem och uttryckligen fått i uppdrag att använda den.
• Lämna inte vätskebehållare ovanpå maskinen.
• Använd en pulversläckare för att släcka brand. Använd inte vatten.
• Stäng omedelbart av maskinen om det kommer ut skum eller vätska.
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TRANSPORT
VARNING:

• Före transport ska man stänga det övre lockets alla låskrokar.
• Under transport av maskinen ska motorn vara avslagen. Kontrollera dessutom att maskinen 

befinner sig i stabilt och säkert läge.

UNDERHÅLL
FARA:

• Före rengöring och underhåll på maskinen, och innan eventuella komponenter byts ut, ska 
maskinen slås av och kontakten avlägsnas från eluttaget.

• Reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder eller av personal med 
erfarenhet på området och som väl känner till alla gällande säkerhetsföreskrifter.

• Respektera säkerhetskontrollen enligt lokala förordningar för maskiner för kommersiellt bruk.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
FÖRSIKTIGHET:

• Använd endast tillbehör och reservdelar som auktoriserats av tillverkaren. Tillbehör och re-
servdelar i original garanterar att maskinen kan användas i säkerhet och utan störningar.

FÖRLÄNGNINGSSLADDAR
FÖRSIKTIGHET:

Som förlängningssladd får man bara använda material 
som uttryckligen rekommenderas av tillverkaren (kontak-
ta auktoriserad återförsäljare) eller modeller med högre 
kvalitet. Vid användning av förlängningssladd ska man 
uppmärksamma dess minimitvärsnitt.

TORRDAMMSUGARE
FARA:

• Maskinen har utvecklats endast för uppsugning av torra fasta föremål och får inte användas 
i annat syfte.

VARNING:

• Maskinen lämpar sig inte för uppsugning av hälsovådliga pulver.

SLADDENS LÄNGD
SLADDENS TVÄRSNITT

<16A <25A

Upp till 20m 1,5mm2 2,5mm2

Från 20m till 50m 2,5mm2 4,0mm2
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Varningssymbol:
Läs noga de delar som föregås av denna symbol för operatörens och maskinens 
säkerhet.

Symbol för inomhuslokal:
De arbetsmoment som föregås av denna symbol måste utföras i torr inomhuslokal.

Symbol med öppen bok med ett i:
Anger att man måste läsa instruktionshandboken.

Symbol med öppen bok:
Betyder att operatören ska läsa användarmanualen innan maskinen används.

Symbol för bortskaffande:
Läs noga de delar som föregås av denna symbol för hur maskinen ska bortskaffas.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I MANUALEN

MANUALENS SYFTE OCH INNEHÅLL
Denna manual har som syfte att ge kunden all nödvändig information för att kunna använda maskinen 
på bästa sätt, helt självständigt och säkert. Den innehåller information av tekniskt slag, om säkerheten, 
maskinens funktion, maskinens stillestånd, underhållet, reservdelar och skrotning.

Innan någon form av arbete utförs på maskinen ska utsedda operatörer och tekniker 
noggrant läsa igenom alla instruktioner som denna manual innehåller. Om du inte är säker 
på hur instruktionerna tolkas på rätt sätt ber vi dig att rådfråga närmaste servicecenter för 
att få nödvändiga förtydliganden.

TEKNISK BESKRIVNING
NANO är en dammsugare som, med hjälp av vakuum som den elmotordrivna fläkten skapar inuti 
avfallsbehållaren, klarar av att suga upp damm och fasta torra partiklar med en diameter på upp till 2 cm 
som har omgivningstemperatur, med hjälp av tillbehören som är i kontakt med golvens och möblernas 
yta. Sugslangen leder luften tillsammans med damm och fasta partiklar till avfallsbehållaren, vilka 
fastnar i filtren och samlas i behållaren. Maskinen får endast användas till detta ändamål.

AVSEDD ANVÄNDNING
Denna maskin har utarbetats och tillverkats för att rengöra (suga upp torra fasta partiklar) släta 
och kompakta golv i affärslokaler, i hemmet och i industrilokaler av en enda behörig operatör i total 
säkerhet.

Maskinen är bara avsedd för användning inomhus, eller i varje fall i lokaler med tak. Maskinen 
är inte avsedd att användas i regn eller under rinnande vatten.

DET ÄR FÖRBJUDET att använda maskinen i explosiv miljö, för att samla upp farligt damm eller 
lättantändliga vätskor. Den är heller inte lämpad för att transportera personer eller saker.

FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING
Innan maskinen används första gången ska följande göras:

1. Ställ det yttre emballagets nederdel i kontakt med golvet.

OBSERVERA: Använd symbolerna på kartongen som referens.

2. Öppna den yttre kartongen.
3. Ta ut alla tillbehör som finns inuti kartongen och lägg ned dem försiktigt på golvet.
4. Ta ut maskinen från kartongen med hjälp av det avsedda handtaget (fig. 1).
5. Ta ut maskinen från skyddspåsen med hjälp av det avsedda handtaget.

OBSERVERA: Vi råder till att behålla allt emballagematerial för eventuell framtida transport 
av maskinen.

OBSERVERA: Dessa arbetsmoment ska göras med skyddshandskar som skyddar mot möjlig 
kontakt med kanter och spetsar på metallföremål.

6. Fäst bakhjulet vid bakhjulsstödet, sätt in bakhjulets tapp i springan på stödet (fig. 2).

OBSERVERA: Hjulet är korrekt placerat när hjulets fästen sitter helt inuti springan som finns 
på stödet.

7. Sätt in bakhjulsstöden på dammsugarkroppen, sätt in stödets tappar i springorna på maskinkrop-
pen (fig. 3).

OBSERVERA: För att underlätta detta arbete är både maskinkroppen och stöden märkta med 
bokstäverna “R” och “L” som betyder höger och vänster.

8. Fäst bakhjulsstöden på dammsugarens maskinkropp med hjälp av de medföljande skruvarna 
(fig. 4).

OBSERVERA: Skruvmejseln medföljer inte.

9. Fäst svänghjulet på dammsugarkroppen och sätt in svänghjulets tapp i hålet på stödet (fig.5).

OBSERVERA: Hjulet är korrekt placerat när svänghjulets fästen sitter helt inuti springan som 
finns på maskinkroppen.

OBSERVERA: Kontrollera före användning att maskinen och arbetsredskapen är i gott skick 
och driftsäkra, detta gäller särskilt elsladden och förlängningssladden. Om maskinen inte är i 
perfekt skick får den inte användas.

10. Sätt in sugslangen i sugöppningen som finns på avfallsbehållaren. För att låsa fast sugslangen 
inuti sugöppningen, vrid den i pilens riktning (fig. 6).

OBSERVERA: Hänvisa även till symbolerna som är tryckta på själva maskinen.

11. Montera förlängningsröret av stål (fig. 7).
12. Sätt in förlängningsröret i sugslangen (fig. 8).
13. Sätt in det valda tillbehöret i förlängningsröret (fig. 9).
14. Haka av gångjärnen som spärrar suglocket, placerade på sidan av maskinkroppen (fig. 13).

OBSERVERA: Hänvisa även till symbolerna som är tryckta på själva maskinen.

15. Använd handtaget som finns på suglocket (fig. 1) för att ta bort suglocket från avfallsbehållaren. 
Lägg försiktigt ned suglocket på golvet.

16. Ta bort insugsfiltret som finns inuti avfallsbehållaren (fig. 14).
17. Sätt in ett filter-uppsamlingspåse av papp i avfallsbehållaren. Se noga till så att filtret hamnar på 

rätt plats i sugöppningen som finns inuti avfallsbehållaren och var försiktig så att kartongstödet 
som finns inuti själva påsen inte förstörs (fig. 15).

OBSERVERA: Detta arbetsmoment gäller bara om du har en valfri filter-uppsamlingspåse av 
papp.

18. Använd handtaget som finns på suglocket för att placera suglocket på avfallsbehållaren.
19. Lås fast gångjärnen som spärrar suglocket, placerade på sidan av maskinkroppen.

OBSERVERA: Maskinen får aldrig användas utan det medföljande luftfiltret vid ingång till sug-
motorn.

20. Sätt in elsladdens kontakt i elnätets uttag (fig. 10).
21. Sätt på maskinen med huvudströmbrytaren (fig. 11).
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TEKNISK INFORMATION U/M
NANO 
230V

NANO 
115V

Nätspänning V 230 115

Frekvens Hz 50 60

Nominell effekt W 700 1200

Typ av dammsugare Dry

Vakuum kPa 18 21

Luftkapacitet m3/h 96 108

Avfallsbehållarens volym l 10

Behållarens material PP+CaCo3

Elsladdens längd m 10

Nettovikt Kg 6.3 5.3

Mått (l x h x b) mm 364x240x200

Diameter tillbehör mm 32

Ljudnivå (ISO 11201) dB (A) 76 82

Osäkerhet KpA dB (A) 1.5
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ÅTGÄRDANDE AV FEL
I detta kapitel återges de vanligaste felen som kan inträffa när maskinen används. Om du inte lyckas 
åtgärda problemet med hjälp av denna information ber vi dig att kontakta närmaste servicecenter.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING

MASKINEN SÄTTS 
INTE PÅ

Huvudströmbrytaren är inte 
aktiverad.

Tryck på huvudströmbrytaren.

Kontakten som finns på ma-
skinens elsladd är inte korrekt 
ansluten till elnätets uttag.

Anslut kontakten som finns på 
maskinens elsladd till elnätets 
uttag.

De elektroniska specifikatio-
nerna för maskinen överens-
stämmer inte med de elek-
troniska specifikationerna för 
elnätet.

Kontrollera om de elektriska 
data som anges på maskinens 
typskylt överensstämmer med 
elnätets data.

Elsladden är skadad.
Kontakta omgående en specia-
liserad tekniker.

DÅLIGT SUG - FÖR 
MYCKET DAMM 

UPPSTÅR

Sugslangen är inte korrekt an-
sluten till öppningen på avfalls-
behållaren.

Anslut sugslangen på korrekt 
sätt till öppningen på avfalls-
behållaren.

Sugslangen är inte korrekt an-
sluten till förlängningsröret.

Anslut sugslangen på korrekt 
sätt till förlängningsröret.

Förlängningsröret är inte kor-
rekt anslutet till sugtillbehöret 
som används.

Anslut förlängningsröret på 
korrekt sätt till sugtillbehöret 
som används.

Det finns smuts som täpper till 
sugkretsen (sugslangen, för-
längningsröret, sugtillbehöret).

Ta bort smuts som finns i sug-
kretsen.

Det finns smuts som täpper till 
sugfiltren.

Ta bort smuts som sitter på 
sugfiltren.

22. Om du använder tillbehöret "kombimunstycke”, ställ borstens knapp på “HÅRD YTA” eller “TEX-
TIL”. Börja sedan dammsuga (fig. 12).

OBSERVERA: Första gången som borsttillbehöret används, ta bort stoppen enligt beskriv-
ningen på skylten som sitter på själva tillbehöret.

OBSERVERA: Om du under arbetets gång märker att sugtillbehöret fäster överdrivet mycket 
mot ytan som håller på att rengöras, reglera luftflödet i sugslangen med hjälp av spaken på 
handgreppet så att tillbehöret frigörs.

EFTER ANVÄNDNING
Efter varje arbetspass och innan alla slags underhåll eller service påbörjas, görs följande:

1. Flytta maskinen till den plats som utsetts för tömning av avfallsbehållaren.
2. Utför alla moment som listas i kapitlet “UNDERHÅLL”.
3. Flytta maskinen till platsen som utsetts till förvaring.
4. Sätt in sugslangens fästklämma i hållaren som finns på framsidan av handtaget på avfallsbehål-

larens lock.

OBSERVERA: Parkera maskinen inomhus på plant och jämnt underlag. I maskinens närhet 
får det inte finnas föremål som kan orsaka skada eller skadas om de kommer i kontakt med 
maskinen.

UNDERHÅLL
Ett korrekt underhåll av avfallsbehållaren garanterar bättre rengöring av golvet. Gör på följande sätt 
för att tömma avfallsbehållaren:

1. Flytta maskinen till platsen som utsetts till underhållet.

OBSERVERA: Platsen som utsetts för detta arbetsmoment ska uppfylla kraven i gällande 
miljöskyddslag.

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är avstängd. Stäng annars av den genom att trycka på den 
(fig. 11).

2. Kontrollera att elsladdens kontakt inte sitter i elnätets uttag (fig. 10). Om den sitter i, ta ut den.

OBSERVERA: För att undvika att elsladden skadas ska du hålla i kontakten, och inte i slad-
den, när du drar ut den.

3. Haka av gångjärnen som spärrar suglocket, placerade på sidan av maskinkroppen (fig. 13).

OBSERVERA: Hänvisa även till symbolerna som är tryckta på själva maskinen.

4. Använd handtaget som finns på suglocket för att ta bort suglocket från avfallsbehållaren. Lägg 
försiktigt ned suglocket på golvet.

5. Ta bort insugsfiltret som finns inuti avfallsbehållaren (fig. 14).
6. Ta ut filter-uppsamlingspåsen av papp från avfallsbehållarens insida och var försiktig så att kar-

tongstödet som finns inuti själva påsen inte förstörs (fig.15).

OBSERVERA: Detta arbetsmoment gäller bara om du har en valfri filter-uppsamlingspåse av 
papp.

OBSERVERA: Om du har en valfri filter-uppsamlingspåse av papp, töm ut avfallsbehållarens 
innehåll i en behållare som används för att samla upp smuts.

7. Rengör avfallsbehållarens insida med en fuktig trasa.
8. Ta bort spärren till sugmotorns filter från sughuvudet genom att vrida den i riktningen som anges 

av pilen (fig. 17).

OBSERVERA: Hänvisa även till symbolerna som är tryckta på själva maskinen.

9. Ta bort sugmotorns filter (fig. 18).
10. Rengör filtren med tryckluft på minst tjugo centimeters avstånd. Byt ut dem om de är skadade.

OBSERVERA: Om det finns smuts kvar kan de rengöras under rinnande ljummet vatten. Vän-
ta tills de är helt torra innan de monteras tillbaka på maskinen.

11. Använd handtaget som finns på suglocket för att placera suglocket på avfallsbehållaren.
12. Lås fast gångjärnen som spärrar suglocket, placerade på sidan av maskinkroppen.
13. Koppla loss sugslangen från sugöppningen som finns på avfallsbehållaren (fig. 16). För att lossa 

sugslangen från sugöppningen, vrid den i pilens riktning.

OBSERVERA: Hänvisa även till symbolerna som är tryckta på själva maskinen.

14. Koppla loss sugslangen från förlängningsröret.
15. Rengör sugslangens insida med tryckluft.
16. Koppla loss förlängningsröret från sugtillbehöret.
17. Rengör förlängningsrörets insida med tryckluft.
18. Rengör först sugtillbehöret med tryckluft och sedan med en fuktig trasa.
19. Följ beskrivningen i omvänd ordning för att montera tillbaka det hela.

KASSERING
Lämna maskinen till skroten eller till en auktoriserad in-
samlingsanläggning.
Innan maskinen kasseras ska följande material tas isär 
och avfallssorteras. Skicka dem till uppsamlingsplatser 
för särskilt avfall i enlighet med gällande lagstiftning för 
miljöskydd:

• Filt
• Elektriska och elektroniska delar*
• Plastdelar
• Metalldelar

(*) Kontakta din återförsäljare för bortskaffande av elektris-
ka och elektroniska komponenter.

Undertecknat företag:

FIMAP S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
försäkrar under eget ansvar att produkterna

DAMMSUGARE: mod. NANO 230V – NANO 115V

överensstämmer med följande direktiv:

• 2014/35/EU: Lågspänningsdirektivet.
• 2014/30/EU: Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.
• 2011/65/EU: RoHS.
• 2009/125/EG: Ecodesign.
 
Tillämpade regelverk: 

• 2013/666/EU Ecodesign för dammsugare.

Dessutom överensstämmer den med följande standarder:

• EN 60335-1:2012/A1:2019/A2:2019/A14:2019
• EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
• EN 62233:2008/AC:2008
• EN 61000-3-2:2014 
• EN 61000-3-3:2013 
• EN 55014-1:2017
• EN 55014-2:2015
• EN 60312-1: 2017

Ansvarig att sammanställa den tekniska dokumentationen:

Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1

37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio, 18/11/2021

FIMAP S.p.A.
Juridiskt ombud
Giancarlo Ruffo

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:
Zhejiang Yili Cleaning Appliances Co., LTD.
No. 8 Building,  No. 111, Lingxiu Road
Luoxing Street, Jiashan County, Zhejiang Province, P.R. Kina
Tel:0086-573-84809000 - Fax:0086-573-84837222
E-post: yoyo.gu@yili-biz.com
Webbsida:http://www.yili-biz.com

Ombud:
FIMAP S.p.A.

Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 - Santa Maria di Zevio (VR) - Italia

Tel.: 0039 045 6060411 - Fax.: 0039 045 6060417
E-post: service@fimap.com
Webbsida: www.fimap.com

mailto:yoyo.gu%40yili-biz.com?subject=
http://www.yili-biz.com
mailto:service%40fimap.com?subject=
http://www.fimap.com
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OPMERKINGEN





FIMAP S.p.A. - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

www.fimap.com
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