
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zamiatarka samojezdna

SWA150

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami!
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SŁOWO WSTĘPNE

Gratulujemy zakupu nowej zamiatarki samojezdnej SWA150! Ta łatwa w obsłudze zamiatarka została wyprodukowana z 
wysokiej jakości materiałów, zaprojektowanych specjalnie z myślą o długotrwałym i niezawodnym użytkowaniu. Przed 
rozpoczęciem pracy należy przeczytać i zapisać niniejszą instrukcję obsługi. 

Sprawdzić maszynę pod względem uszkodzeń transportowych. Uszkodzonych maszyn nie wolno oddawać do użytku. 
Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Użytkownik musi zadbać 
o to, aby zamiatarka była obsługiwana przez przeszkolony i autoryzowany personel. 

Wipeket nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania zamiatarki 
samojezdnej lub nieprzestrzegania instrukcji i zasad postępowania zawartych w niniejszej instrukcji. 

Model SWA150 przeznaczony jest do profesjonalnego i wielkopowierzchniowego mycia podłóg o powierzchni do 8400 m²/h. 
Dzięki naszej w pełni elektrycznej zamiatarce samojezdnej dokonałeś najlepszego wyboru dla swojej firmy. Dziękujemy za 
zaufanie do naszej firmy i życzymy dużo przyjemności z tego produktu.

WIPEKET
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza ostrzeżeń i przestróg zawartych w niniejszej instrukcji, 
może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych 
i naprawczych przy maszynie należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

UWAGI OGÓLNE

• Nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera, 
 ponieważ spowoduje to uszkodzenie dysz i rur.
• Wilgotność powinna wynosić od 5% do 70%.
• Nie używaj maszyny, jeśli nachylenie terenu przekracza 20%.
• Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
• Tylko zdrowe osoby dorosłe mogą obsługiwać maszynę.
• Proszę uważać, aby podczas używania maszyny nie zranić osób postronnych.
• Podczas korzystania z urządzenia należy nosić ubranie robocze i unikać noszenia biżuterii lub akcesoriów, które mogą 
 się zaplątać w urządzeniu. Uważaj, aby nie zbliżyć się zbytnio do szczotek urządzenia (uważaj na odsłonięte włosy).  
 Podczas pracy nie wolno sięgać pod urządzenie.
• Nie używaj urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się łatwopalne lub wybuchowe gazy, ciecze lub opary.
• Nie należy przejeżdżać zamiatarką samojezdną po dużych przedmiotach, linach, kablach, gorących powierzchniach 
 lub cieczach, substancjach łatwopalnych, toksycznych i szkodliwych, aby uniknąć zaplątania i uszkodzenia szczotek   
 bocznych i głównych.
• Nie należy wjeżdżać na półki lub inne przedmioty.
• Jedź tylko tak szybko, jak pozwala na to przyczepność.
• Nie używaj urządzenia w miejscach, które są zbyt brudne.
• Wyłączaj szczotki podczas postoju maszyny, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni podłogi.
• Pamiętaj, aby wyłączyć maszynę po jej zatrzymaniu.
• Na urządzeniu nie wolno stawiać pojemników z płynami.
• Nie używać maszyny jako środka transportu.
• Przed wymianą, konserwacją lub naprawą szczotek należy wyłączyć urządzenie.
• Nie otwieraj bocznej ścianki, gdy urządzenie jest w trakcie pracy.
• Jeśli maszyna ma być podnoszona przez maszynę, należy ją najpierw zabezpieczyć.
• Nieużywaną maszynę należy odstawiać w zamkniętym pomieszczeniu.
• W przypadku pożaru należy pamiętać o użyciu gaśnicy proszkowej.
• Skontaktuj się z nami, jeśli jakiekolwiek części maszyny wymagają wymiany. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERIE

• Nie należy palić podczas ładowania baterii.
• Baterię należy trzymać z dala od iskier.
• Akumulator powinien być naładowany jak najszybciej po użyciu, aby uniknąć długotrwałego stanu niskiego napięcia i 
 wydłużyć jego żywotność.
• Obszar ładowania powinien być dobrze wentylowany.
• Baterię należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od zanieczyszczeń, takich jak pył metalowy.
• Nie należy umieszczać metalowych części (takich jak narzędzia) na baterii, aby zapobiec jej spaleniu.
• Podczas recyklingu baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów.
• Nie należy podłączać ani wyjmować baterii, gdy zasilanie jest włączone.

WIPEKET
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KARTA TECHNICZNA

Typ Jednostka Wartość
Marka wipeket
Model SWA150
Zbiornik świeżej wody (L) 40
Zbiornik pyłu (L) 150
Waga bez baterii (kg) 400
Waga baterii (kg) 80

CECHY

WYMIARY

Typ Jednostka Wartość
Wymiary (mm) 1650 x 1400 x 1350
Średnica szczotki bocznej (mm) 350
Długość szczotki głównej (mm) 690
Promień skrętu (mm) 1100

Typ Jednostka Wartość
Powierzchnia do wycierania (mm) 1400
Powierzchnia do czyszczenia (m²/h) 8400
Umiejętność wspinania się (%) 20
Wyniki operacyjne (W) 700 + 400 + 50
Max. Prędkość robocza (km/h) 6
Max. Czas pracy (h) 6 – 8
Zakres filtrów (m²) 5

MOC

Typ Jednostka Wartość
Silnik napędowy (W) 1500
Bateria (V) 4 x 12

NAPĘD

WIPEKET

PRZEGLĄD GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW

Nie. Nazwa
1 Dziurka od klucza
2 Przycisk szczotki
3 Przycisk ssania
4 Wytrząsarka filtracyjna
5 Przycisk oprysku 
6 Róg
7 Wskaźnik
8 Wyświetlanie czasu i poziomu naładowania
9 Światło blokady hamulca
10 Hamulec i hamulec postojowy (górna, czerwona część)
11 Pedał przyspieszenia
12 Pedał do podnoszenia drążka wycieraczki 
13 Pokrętło regulacyjne
14 Pokrętło ilości wody 
15 Zbiornik na wodę
16 Dźwignia regulacji siedzenia

13

12 1010
11

15

16

14

12 10
11

13
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WIPEKET

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić następujące punkty. 

1. czy wszystkie elementy łączące i mocujące są prawidłowo dokręcone? 
2. Kontrola wzrokowa maszyny: Czy wszystkie widoczne części są w dobrym stanie? 

Upewnij się, że prędkość maszyny nie przekracza 5km/h, na wypadek gdybyś musiał ją pchać/ciągnąć (gdyby maszyna się 
zepsuła).

KONTROLA DZIAŁANIA I INSTRUKCJA OBSŁUGI

• Napełnić zbiornik wody (15).
• Upewnij się, że pojemnik na kurz (16) jest zamknięty podczas normalnej pracy i został prawidłowo włożony. 
• Dopasuj siedzisko do swoich potrzeb (16).
• Włożyć klucz do dziurki od klucza (1) i przekręcić go do pozycji „On“.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM I LISTA KONTROLNA

TRYBU JAZDY 

• Najpierw należy sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki są wyłączone, a szczotki 
 boczne uniesione.
• Sprawdzić, jaki kierunek jazdy ustawiona jest maszyna.
• Włożyć kluczyk i przekręcić go do pozycji „On“.
• Gdy SWA150 jest ustawiony w pozycji D, wystarczy zwolnić hamulec postojowy i 
 nacisnąć pedał gazu, aby ruszyć do przodu. 
• Jeśli chcesz jechać do tyłu, musisz najpierw zaciągnąć hamulec, ustawić bieg 
 wsteczny R, zwolnić hamulec, a następnie wcisnąć pedał gazu. 

Uwaga
Po uruchomieniu maszyny i tylko wtedy, gdy przyciski szczotek są wciśnięte, szczotka główna i szczotki boczne 
obracają się jednocześnie i pracuje silnik ssący.

TRYB CZYSZCZENIA 

• Naciśnij przycisk szczotki (2).
• Szczotka główna i szczotka boczna są automatycznie opuszczane do 
 czyszczenia. 
• Gdy tylko pedał gazu (11) zostanie wciśnięty, maszyna zaczyna czyścić 
 podłogę.
• Jeśli zbierane mają być odpady wielkogabarytowe, należy powoli przejechać 
 przez odpowiedni obszar i nacisnąć pedał w celu podniesienia belki ssawy (12). 
• Jeśli obszar roboczy jest stosunkowo brudny, należy przerwać czyszczenie 
 podłogi po pewnym czasie i nacisnąć przycisk potrząsania. Sprawdzić i  
 opróżnić pojemnik do zbierania odpadów. 
• Podczas pracy urządzenie musi być wyłączane średnio co 45 minut, aby filtr 
 wstrząsarki mógł pracować przez minutę. 
• Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk szczotki. Szczotki główne i 
 boczne podniosą się i automatycznie przestaną się obracać. 
• Jeśli filtr jest zatkany lub pojemnik jest pełny, urządzenie nie będzie w stanie 
 zebrać dodatkowych śmieci. 
• Opróżnij pojemnik po każdym użyciu lub gdy tylko się zapełni.
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WIPEKET

TRYB ZRASZANIA

• Ustawić żądaną ilość wody zraszającej (14).
• Nacisnąć przycisk spryskiwania (5).
• Zraszacz zacznie zraszać, redukując zawirowania kurzu.

OBSŁUGA PRZESZKÓD

• Maszyna może pokonywać przeszkody o wysokości maksymalnie 8 cm.
• Przed pokonaniem przeszkody należy nacisnąć pedał w celu podniesienia ssawy (12) oraz podnieść szczotki boczne i 
 główną poprzez wyłączenie przycisku szczotki (2).

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ 

• Zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć maszynę i upewnić się, że szczotki są uniesione i nie obracają się. . 
• Otwórz klamrę na pojemniku (16).
• Wyciągnij pojemnik i opróżnij go.
• Włożyć pojemnik na kurz z powrotem do urządzenia i zamknąć je.
• Maszyna jest gotowa do następnego czyszczenia.

PO ZAKOŃCZENIU CZYSZCZENIA

Po wyczyszczeniu podłogi i przed odstawieniem maszyny należy wykonać następujące czynności:
• Wcisnąć hamulec postojowy (10). Sie die Parkbremse (10).
• Naciśnij przycisk szczotki (2), aby wyłączyć i podnieść szczotkę główną i szczotki boczne.
• Wcisnąć przycisk wytrząsarki (4).
• Wyłączyć maszynę i wyjąć klucz (1).
• Opróżnić pojemnik na kurz (16).

5

Ważne
Przed wyłączeniem maszyny należy unieść szczotkę główną i szczotki boczne.
Po użyciu należy przechowywać urządzenie w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
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Upewnij się, że specyfikacja i model ładowarki są zgodne z używanymi akumulatorami. Sprawdź akumulator i upewnij 
się, że jest bezobsługowy, jaką ma pojemność i czy całkowite napięcie odpowiada napięciu ładowarki. Na przykład, 
ładowanie pakietu akumulatorów 48V prostownikiem 72V lub ładowanie akumulatora bezobsługowego prostownikiem 
do akumulatorów płynnych spowoduje uszkodzenie akumulatorów. Ładowanie akumulatora 72V prostownikiem 48V nie 
naładuje w pełni akumulatora i w dłuższej perspektywie spowoduje jego uszkodzenie. Dlatego należy używać wyłącznie 
dostarczonej ładowarki. 

Ładowarka powinna być umieszczona tak, aby miała wystarczająco dużo miejsca, była wentylowana i chroniona przed 
deszczem. Ponieważ ładowarka wykorzystuje chłodzenie powietrzem, a główny wlot powietrza znajduje się w dolnej 
części ładowarki, upewnij się, że powietrze może być swobodnie zasysane, aby uniknąć przeciążenia i przegrzania

Upewnić się, że wszystkie połączenia wejściowe i kable ładowarki są niezawodne i w optymalnym stanie. Wtyczki i 
otwory muszą być utrzymywane w czystości, nie mogą się utleniać ani brudzić. Nie należy podłączać zasilania przez 
listwę zasilającą. Może to łatwo spowodować przegrzanie lub pożar. Oczyść baterię z zanieczyszczeń za pomocą 
ściereczki. Nasmarować śruby i wkręty, aby zapobiec korozji spowodowanej kwasem akumulatorowym.
 

WIPEKET

1.

2.

3.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Problem Uzasadnienie Rozwiązanie

Maszyna nie czyści 
optymalnie

Maszyna porusza się zbyt szybko Zwolnij

Nacisk szczotki jest niewystarczający Ustawić szczotki

Szczotka jest zdeformowana lub coś się w nią zaplątało Wyczyścić szczotki

Nie wszystkie pyły są 
wychwytywane

Filtr jest zatkany Wyczyścić filtr

Pokrywa boczna jest uszkodzona Sprawdź i wymień pokrywę w razie potrzeby

Szczotki szybko się zużywają
Nacisk szczotki jest zbyt duży Zmniejszyć nacisk szczotki

Podłoga jest zbyt szorstka Zmniejszyć nacisk szczotki

Szczotka główna wydaje 
dziwne dźwięki Coś zaplątało się w szczotkę Wyczyścić szczotkę

Szczotki nie obracają się 
mimo włączenia urządzenia

Przycisk pędzla został wyłączony Aktywuj przycisk szczotki

Szczotka jest uszkodzona Wymienić szczotkę

Nie działa już silnik szczotki 
i silnik ssania

Awaria bezpiecznika Wymienić bezpiecznik

Nacisk szczotki jest niewystarczający Zwiększyć nacisk szczotki

Szczotka jest zdeformowana lub coś się w nią zaplątało Wyczyścić szczotki

Silnik nie działa
Kable lub przewody są uszkodzone Sprawdzić okablowanie

Uszkodzony pedał przyspieszenia Naprawić pedał

Bateria nie będzie 
się ładować

Problemy przy źródle zasilania Sprawdź pobór mocy

Bateria jest uszkodzona Wymienić baterię

Ładowarka jest uszkodzona Sprawdzić moc wyjściową ładowarki

Przewód łączący akumulatora jest poluzowany Zamocować przewód połączeniowy

Szczotka główna nie działa 
lub robi duży hałas

W szczotce coś się zaplątało Usunąć obiekt

Coś na szczotce jest zepsute Wymienić szczotkę

Bateria rozładowuje się 
zbyt szybko

Bateria nie została w pełni naładowana Pozwala na dłuższe ładowanie baterii

Bateria jest uszkodzona Wymienić baterię

Filtr przeciwwstrząsowy 
nie działa

Przełącznik nie działa Usunąć obiekt

Bezpiecznik wysiadł Zmień pędzel

Silnik jest przeciążony Pozostawić akumulator dłużej naładowany

Szczotka węglowa jest uszkodzona. Wymień baterię

Silnik wibruje nieprawidłowo, 
iskrzy w bezpieczniku

Silnik jest przeciążony Zmniejszyć obciążenie

Problemy z bezpiecznikiem Wymienić bezpiecznik

Zwarcie Sprawdź obwód

Szczotka działa, ale silnik 
napędowy nie działa

Coś jest nie tak z
bezpiecznik/silnik/regulator obrotów

Sprawdzić napięcie wejściowe i wyjściowe / sygnał 
wyjściowy / lampka sygnalizacyjna / bezpiecznik / 
obwód

WIPEKET
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WYMIANA SZCZOTEK

Aby przeprowadzić procedurę konserwacji, maszyna musi być wyłączona, a klucz musi być odłączony od zasilania.

Sprawdź nacisk szczotki głównej na podłogę:

1. Sprawdzić, czy szczotka główna znajduje się we właściwej pozycji:  
• Umieść urządzenie na gładkiej i równej powierzchni.
• Pozwól szczotce głównej obracać się przez kilka sekund i wyłącz ją.
• Sprawdzić, czy szczecina ma szerokość 2-4 cm (rysunek 1).
• Jeśli szerokość jest mniejsza lub większa od tej wartości, należy wyregulować nacisk szczotki głównej na podłoże 
 poprzez regulację wysokości śruby (rysunek 2).

2. Wymienić szczotkę, jeśli jest zbyt zużyta i nie można jej już wyregulować.

WYMIANA SZCZOTKI GŁÓWNEJ

KONSERWACJA

WIPEKET

Bądź ostrożny
Jeśli szerokość włosia jest większa niż 5 cm, normalna praca urządzenia będzie zakłócona, a włosie będzie się 
nagrzewać, co wpłynie na żywotność urządzenia.

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie
Podczas wymiany szczotek należy nosić rękawice, ponieważ można się skaleczyć o szczecinę. 
Po wymianie szczotki należy sprawdzić ciśnienie w sposób opisany w poprzednim rozdziale. 

Kroki:

2. Wykręcić 8 śrub zaznaczonych na rysunku 4, poluzować  
 wahacz i zdjąć pokrywę urządzenia.

    Rysunek 4

1. Odkręcić nakrętkę gwiazdkową (Rysunek 3), aby   
 otworzyć klapę.

    Rysunek 3

3

4

Rysunek 1 Rysunek  2

2

1
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WIPEKET

dalej

4. Włożyć szczotkę główną jak pokazano na Rysunku 6.
 
    Rysunek 6

3. Wyciągnąć i wymienić szczotkę główną (Rysunek 5).

    Rysunek 5

WYMIANA SZCZOTEK BOCZNYCH

Główną funkcją szczotek bocznych jest zbieranie i transportowanie śmieci z obu stron do środka maszyny, aby mogły 
zostać zebrane przez szczotkę główną. Zaletą szczotek bocznych jest to, że mogą one wymieść nawet śmieci z narożników, 
zwiększając w ten sposób powierzchnię czyszczenia.

1. Wyreguluj wysokość szczotki:

 W normalnych warunkach pracy, szczotki powinny znajdować się w pozycji pokazanej poniżej (RYS. 7). 
 Jeśli szczotka jest ustawiona zbyt nisko, będzie występować większe tarcie i włosie będzie się zużywać. W takim   
 przypadku szczotka z czasem będzie miała słaby kontakt z podłożem, co obniży jakość sprzątania. Aby to wyregulować,  
 przesuń nakrętkę do pozycji 4 (Rysunek 8) i ustaw odpowiednią pozycję dla swojej szczotki.

 2. Wyjąć i wymienić szczotki boczne:

 Poluzować dwie śruby (Rysunek 9) i ściągnąć szczotkę boczną. W tym celu należy obrócić szczotkę w kierunku   
 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 

   Rysunek 7    Rysunek 8

   Rysunek 9

8

9
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WIPEKET

CZYSZCZENIE FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO  

1.   Najpierw wyjąć pojemnik na kurz. 
2.  Odkręcić 4 nakrętki i zdjąć pokrywę silnika (Rysunek 10). 
3.  Odłączyć kable (Rysunek 11), odkręcić 8 nakrętek i wyjąć filtr (Rysunek 12).
4.   Poluzować 6 śrub (Rysunek 13), aby wyczyścić filtr.
 

 

Rysunek 10

Rysunek 13

Rysunek 11

Rysunek 12

Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy czyścić filtra wodą ani detergentem. Proszę sprawdzić, czy guma pierścienia 
uszczelniającego jest prawidłowo osadzona i skontaktować się z nami, jeśli potrzebujesz wymiany.
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WIPEKET

GWARANCJA
Gwarancja na okres jednego roku od daty wystawienia faktury / 1500 godzin użytkowania obejmuje wady materiałowe, 
produkcyjne i konstrukcyjne. Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, niewłaściwą obsługą lub nieautoryzowanymi 
modyfikacjami nie są objęte gwarancją.

KONTROLA BOCZNEJ OSŁONY PRZECIWBRYZGOWEJ

• Wyłączyć maszynę i ustawić ją na równym podłożu.
• Otwórz lewą i prawą osłonę boczną maszyny.
• Sprawdzić osłonę przeciwbryzgową. Jeżeli szczelina jest większa niż 20 mm lub pęknięcie jest większe niż 10 mm, 
 należy wymienić urządzenie.
• Sprawdź, czy wysokość między osłoną przeciwbryzgową a podłogą wynosi od 0 do 3 mm. Wyreguluj wysokość, jeśli ta 
 liczba jest inna.
• Ponownie zmontować urządzenie w odwrotnej kolejności.

OTWIERANIE OBUDOWY

Postępuj zgodnie z instrukcjami, jeśli chcesz otworzyć obudowę, na przykład w celu wymiany baterii. 
Kroki do otwarcia tylnej obudowy:

• Popchnij dźwignię regulacji siedzenia do góry i przesuń siedzenie do przodu (Rysunek 14).
• Użyj klucza do poluzowania śrub z siedziska i odkręć je (jeśli to konieczne).
• Dokręcić dźwignię (Rysunek 15).
• Otworzyć tylną obudowę.

Ładowanie akumulatorów:

• Przed ładowaniem należy wyłączyć zasilanie.
• Jeśli chcesz przerwać ładowanie, najpierw odłącz ładowarkę i poczekaj, aż zakończy się zasilanie. Następnie wyjmij 
 wtyczkę z urządzenia.
• Nie należy dotykać zacisków akumulatora ani przedniej części wtyczki.

Wymiana baterii:
 
• Przed demontażem akumulatora należy najpierw odłączyć ujemny (-) przewód akumulatora, a następnie dodatni (+).
• rozmontować baterię. Podczas ponownego podłączania należy upewnić się, że elektrody są prawidłowo podłączone, 
 ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu pomiędzy biegunami dodatnim i ujemnym, ponieważ może to spowodować zwarcie i 
 pożar.

Rysunek 14 Rysunek 15
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