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1.1  Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i montażu

1  Instrukcja obsługi i montażu
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Niniejsza instrukcja obsługi i montażu ma ułatwić po-
znanie maszyny i wykorzystanie możliwości stosowania 
jej zgodnie z przeznaczeniem.
Instrukcja obsługi i montażu zawiera ważne wskazów-
ki, w jaki sposób bezpiecznie, fachowo i ekonomicznie 
eksploatować maszynę. Jej przestrzeganie pomoże 
uniknąć zagrożeń, zredukować koszty napraw i czasy 
przestojów oraz zwiększyć niezawodność i żywotność 
maszyny.
Instrukcja obsługi i montażu musi być ciągle dostępna 
w miejscu użytkowania maszyny.
Instrukcja obsługi i montażu powinna być przeczytana 
i stosowana przez każdą osobę, której zlecono prace 
przy lub na maszynie np.

-obsługę wraz z przezbrajaniem, usuwanie usterek w 
trakcie pracy, usuwanie odpadów produkcyjnych, 
pielęgnację, usuwanie środków eksploatacyjnych i 
pomocniczych,

-utrzymanie we właściwym stanie technicznym (kon-
serwacje, przeglądy, naprawy) i/lub

transport.
Oprócz instrukcji obsługi i montażu oraz obowiązu-
jących w kraju użytkownika i w miejscu zastosowania 
przepisów prawnych, dotyczących zapobiegania wy-
padkom, należy przestrzegać również uznanych zasad 
technicznych dotyczących bezpiecznej i profesjonalnej 
pracy.
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Instrukcja obsługi i montażu

Pracować na stole roboczym 

Nie stosować narzędzi 
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ZVND]yZNL�JUR]L��PLHUü�OXE�SRZD*QH�REUD*HQLD�

Symbol

Typ

Liczba 

2x  M8x20

Symbol 

Śruba

Podkładka

Nakrętka

Klucz płasko-oczkowy
Śrubokręt imbusowy
Śrubokręt

Śrubokręt krzyżakowy

Typ
Przykłady:

M8  x 16 

8,1 - 58 - 5

M8 (S)

8

PZ 2
PH 2

Objaśnienie

M  = metryczna
S  = średnica w mm
16  = długość w mm

8,1  = średnica wewnętrzna
58  = średnica zewnętrzna
5  = grubość materiału w mm

 M  = metryczna
 8  = średnica wewnętrzna w mm
(S)  = nakrętka zabezpieczająca

8  = rozmiar w mm

PZ 2 =  Pozidrive rozmiar 2
PH2 =  Phillips rozmiar 2
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2.2  Czynności organizacyjne

Instrukcję obsługi i montażu przechowywać ciągle pod 
ręką w miejscu użytkowania maszyny!
Przestrzegać obowiązujących dodatkowo do tej in-
strukcji obsługi i montażu ustawowych i innych prze-
pisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony 
środowiska!
Tego typu obowiązki mogą dotyczyć również np. 
obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi lub 
udostępnienia/noszenia środków ochrony indywidu-
alnej oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.
Instrukcję obsługi i montażu uzupełnić o wskazówki 
włącznie z obowiązkiem nadzoru i zgłaszania, uwzględ-
niające specy�kę zakładu, np. pod względem organiza-
cji pracy, przebiegu pracy czy stosowanego personelu.
Personel, któremu zlecane są czynności przy maszynie 
musi przeczytać przed rozpoczęciem pracy instrukcję 
obsługi, a w szczególności rozdział dotyczący bezpie-
czeństwa. Podczas pracy jest na to za późno. Dotyczy 
to w szczególnym wymiarze również personelu wyko-
nującego czynności przy maszynie tylko okazyjnie, np. 
przy przezbrajaniu czy konserwacji.
Przynajmniej od czasu do czasu kontrolować, czy per-
sonel pracuje ze świadomością zasad bezpieczeństwa i 
zagrożeń, przestrzegając instrukcji obsługi!
Personelowi nie wolno nosić rozpuszczonych długich 
włosów, luźnej odzieży ani biżuterii włącznie z pier-
ścionkami. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń np. na skutek zaczepienia się lub wciągnięcia.
Jeśli jest to konieczne albo wymagane przepisami, 

stosować środki ochrony indywidualnej!
Przestrzegać wszelkich wskazówek dotyczących za-
sad bezpieczeństwa i zagrożeń, umieszczonych na 
maszynie!
Wszelkie wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa i 
zagrożeń na/przy maszynie utrzymywać w komplecie 
w czytelnym stanie!
W przypadku nastąpienia zmian maszyny w zakresie 
funkcji bezpieczeństwa lub jej bezpiecznego zachowa-
nia natychmiast zatrzymać maszynę i zgłosić usterkę 
odpowiedniemu dystrybutorowi!
Bez zezwolenia producenta nie przeprowadzać żadnych 
zmian maszyny, nie dołączać ani nie mody�kować 
żadnych elementów, które mogłyby wpłynąć na bez-
pieczeństwo! Dotyczy to również montażu i ustawienia 
urządzeń i zaworów bezpieczeństwa oraz spawania na 
elementach nośnych.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne 
producenta. Spełniają one wymogi techniczne oraz 
wymagania z zakresu rękojmi i gwarancji. Przestrze-
gać zalecanych lub podanych w instrukcji obsługi i 
montażu terminów okresowych kontroli/ przeglądów!
W celu przeprowadzenia prac z zakresu konserwacji 
absolutnie konieczne jest odpowiednie wyposażenie 
warsztatu do przeprowadzanych prac.
Zapoznać personel z lokalizacją i obsługą gaśnic!
Przestrzegać przepisów dotyczących zgłaszania i zwal-
czania pożarów!

2.1  Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produkt został wykonany zgodnie z aktualnym stanem 
rozwoju techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa 
technicznego. Mimo tego podczas jego użytkowania 
wystąpić mogą zagrożenia dla zdrowia i życia użytkow-
nika lub osób trzecich albo uszkodzenia produktu lub 
innych wartości materialnych.

Produkt montować wyłącznie w nienagannym stanie 
technicznym oraz zgodnie z przeznaczeniem, będąc 
świadomym zasad bezpieczeństwa i zagrożeń oraz 
przestrzegając instrukcji obsługi i montażu! Natych-
miast usuwać (zlecić usunięcie) szczególnie takich 
usterek, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo!

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu na 
maszynach dopuszczonych przez producenta oraz do 
użytku z wyposażeniem dopuszczonym przez pro-
ducenta. Inne lub wykraczające poza to użytkowanie 
produktu, np. w połączeniu z samodzielnie skonstru-
owanym wyposażeniem uznawane jest za niezgodne z 
przeznaczeniem. Wyrób jest przeznaczony do zamia-
tania przy pielęgnacji roślin oraz w służbie zimowej. 
Inne lub wykraczające poza ten zakres wykorzystanie 
jest niezgodne z przeznaczeniem. Produkt nie może być 

używany np. do zamiatania paszy dla zwierząt. Może 
odrywać się włosie, które zjedzone przez zwierzęta 
może je zranić. Za wynikające z tego tytułu szkody 
producent/dostawca nie odpowiada. Odpowiedzial-
ność ponosi wyłącznie użytkownik.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje rów-
nież przestrzeganie instrukcji obsługi i montażu oraz 
warunków przeglądów i konserwacji.

Zamiatarka może pracować tylko ze szczotkami do-
puszczonymi przez producenta.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania 
brudu ulicznego, liści i śniegu. Inne zastosowania są 
niedopuszczalne.

Niedopuszczalni operatorzy:

Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, 
dzieci, młodzież oraz osoby pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub leków nie mogą obsługiwać urządze-
nia.

2  Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
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2.3  Dobór i kwali�kacje personelu, podstawowe obowiązki

Prace przy produkcie/z użyciem produktu mogą być 
wykonywane wyłącznie przez personel godny zaufania. 
Przestrzegać minimalnego, dozwolonego ustawowo 
wieku!

Prace zlecać wyłącznie przeszkolonemu lub poinstru-
owanemu personelowi, jasno ustalić odpowiedzialność 
personelu za obsługę, przezbrajanie, konserwację i 
naprawę!

Upewnić się, iż czynności przy produkcie wykonuje 
wyłącznie personel, któremu je zlecono!

Personel szkolony, przyuczany, instruowany lub per-
sonel będący w trakcie ogólnego kształcenia może 
pracować przy tym produkcie wyłącznie pod nadzorem 
doświadczonej osoby!

Prace przy urządzeniach elektrycznych tego produktu 
mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwali-
�kowanego elektryka lub przeszkolone osoby pod kie-
rownictwem i nadzorem wykwali�kowanego elektryka 
zgodnie z zasadami elektrotechniki.

Prace przy zawieszaniach, układach hamulcowych i 
kierowniczych mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez personel o odpowiednich kwali�kacjach!

Prace przy urządzeniach hydraulicznych może wy-
konywać wyłącznie personel dysponujący specjalną 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie hydrauliki!

Należy regularnie czyścić urządzenie, szczególnie strefę 
układu wydechowego i silnika. W przeciwnym razie 
istnieje wysokie niebezpieczeństwo pożarowe! 

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.4  Pozycja plakietek bezpieczeństwa i oznaczeń
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Ø = 15 m
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Widok urządzenia ze strefami niebezpiecznymi

4  Widok urządzenia ze strefami niebezpiecznymi, opis podzespołów, pozycja etykiet bezpieczeństwa i oznaczeń

 1. Strefa niebezpieczna
 2. Dźwignia do podwyższania i obniżania zamiatarki
 3. Dźwignia wahliwa do regulacji bocznej szczotek zamiatających
 4. Rękojeść krótka z obłym chwytem do regulacji wysokości szczotek
 5. Zamocowanie zbiornika na śmieci
 6. Koło podporowe
 7. Szczotka zamiatająca
 8.  Numer seryjny
 9.  Oznaczenie maszyny
  10.  Nazwa producenta
  11.  Waga
  12.  Rok budowy
 13.  Oznaczenie CE
 14. Moc silnika
 15.  Producent silnika
 16.  Adres producenta
 17.  Numer artykułu

Niebezpieczeństwo uderzenia przez 
wyrzucane do przodu części w trak-
cie pracy silnika - zachować odstęp 
bezpieczeństwa.

maks. największa prędkość 
5 km/h

Przed uruchomieniem 
przeczytać instrukcję ob-
sługi i wskazówki bezpie-
czeństwa i przestrzegać ich.
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� � � � GOD�DNFHVRULyZ�]DPRQWRZDQ\FK�QD�VWDáH�

Wiersz  B   = F]
�FL�PRQWD*RZH�z�V]\EN��Z\PLDQ�, 
� � � � GOD�QLHQDS
G]DQ\FK�XU]�G]H���QS��SáXJ��QLH*Q\�

Wiersz  C   = F]
�FL�PRQWD*RZH�z�V]\EN��Z\PLDQ��z�QDS
GHP, 

� � � � GOD�QLHQDS
G]DQ\FK�XU]�G]H���QS��]DPLDWDUND��L
� � � � GOD�QLHQDS
G]DQ\FK�XU]�G]H�
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� ��=D]QDF]\ü�RGSRZLHGQL��NROXPQ
�PDUNHUHP�GR�WHNVWX�
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:�FHOX�PRQWD*X�HOHPHQWyZ�]DZLHV]DQ\FK�NRQLHF]QH�MHVW�XVXQL
FLH�XU]�G]H��]DEH]SLHF]DM�F\FK��
1DOH*\�NRQLHF]QLH�]ZUyFLü�XZDJ
�QD�WR��DE\�SR�]DNR�F]HQLX�PRQWD*X�]�SRZURWHP�]RVWDá\�]DPRQ-
WRZDQH��'ODWHJR�QLH�ZROQR�SRPLQ�ü�*DGQHM�]�SRQL*V]\FK�F]\QQR�FL�URERF]\FK�
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=DPRQWRZDü�ZVW
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:VXQ�ü�NRáR�QD�NRáR�

:\U]XWQLN�ERF]Q\

Wyrzutnik tylny

3U]HáR*\ü��UXE
�]�SRGNáDGN��SU]H]�RWZyU�

=DPRQWRZDü�L�PRFQR�GRFL�JQ�ü�NRáR�SDVRZH�]D�
SRPRF���UXE\�FHOQHM�

:\FK\OLü�QDSLQDF]�SDVD�NOLQRZHJR�SU]HFLZQLH�

GR�NLHUXQNX�G]LDáDQLD�VSU
*\Q\�L�]DáR*\ü�SDV�
NOLQRZ\�QD�NRáR�SDVRZH�V]\ENR]á�F]D�

:$)1(�
0RPHQW� REURWRZ\� GRNU
FDQLD�� ������
1P��6NRQWURZDQLH�NRáD�SDVRZHJR�]D�

SRPRF��NOXF]D�KDNRZHJR�Z�FHOX�XQLN-
QL
FLD�ZVSyOQHJR�REURWX�
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.RáR�SDVRZH�SU]HNU
FDü�W\ONR�SR�Z\-
FL�JQL
FLX�NOXF]\ND�]H�VWDF\MNL�
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8ZD*Dü�QD�ZáD�FLZH�]DPRFRZDQLH�NRáD�
pasowego�
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1DVW
SQLH�SDV�NOLQRZ\�RGNáDGD�VL
�QD�NROH�SDVR�
wym pod silnikiem.

8UXFKRPLü�VLOQLN�

2675=()(1,(�
5\]\NR�RGQLHVLHQLD�REUD*H���1LH�GRW\-
NDü�SDVD�NOLQRZHJR�Z�UXFKX�

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRU-
ND�RJURGRZHJR�

6SUDZG]Lü�SUDZLGáRZR�ü�SUDF\�QDS
GX�NOLQRZHJR�
�GRNáDGQR�ü� UXFKX�REURWRZHJR�NRáD� SDVRZHJR���
=REDF]�PRQWD*�NRáD�SDVRZHJR��6SUDZG]Lü�VZRER�
G
�UXFKX�SDVD�NOLQRZHJR��GRW\N�F]
�FL�ERF]Q\FK�
SDVD�NOLQRZHJR�QD�UROFH�QDSU
*DM�FHM�SDVHN�NOLQR�
Z\��Z�UD]LH�SRWU]HE\�]RSW\PDOL]RZDü�XVWDZLHQLH�

1,(%(=3,(&=(�67:2�

6LOQLN�]�SRZURWHP�Z\á�F]\ü�
=DFKRZDü� GRVWDWHF]Q\� RGVW
S� RG�
JRU�F\FK�SRZLHU]FKQL�

=ZROQLü�VSU
*\Q
�QDFL�JDM�F���DE\�]DG]LDáDá�QDSL�
QDF]�SDVD�NOLQRZHJR�

26752)1,(�
6SU
*\QD� ]QDMGXMH� VL
� SRG� QDSU
*H-
QLHP�

5\]\NR�]PLD*G*HQLD�

8:$*$�

3RPL
G]\�PHFKDQL]PHP� NRVLDUNL� L�
NRáHP�SDVRZ\P�PXVL�E\ü�]DFKRZDQ\�

GRVWDWHF]Q\�RGVW
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8*\ZDü�W\ONR�Z�SU]\SDGNX�Z\U]XWQLND�
W\OQHJR�

3U]HáR*\ü��UXE
�SU]H]�RWZyU�Z�RVáRQLH�SU]HG�
dotykiem.

�[0��[���

Tylko w przypadku wyrzutnika tylnego

8VWDZLü�SRáR*HQLH�RVáRQ\�

8VWDZLü�RVáRQ
�SU]HG�GRW\NLHP�

Tylko w przypadku wyrzutnika tylnego

3U]HáR*\ü� �UXE
� ]� SRGNáDGN�� SU]H]� RWZyU� Z�
XFKZ\FLH�
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FLü�QDNU
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8VWDZLü�SRáR*HQLH�RVáRQ\�

'RFL�JQ�ü�PRFQR�ZV]\VWNLH��UXE\�
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3UDZLGáRZR�]DPRQWRZDQD�RVáRQD�SU]HG�GRW\�

kiem.

=GHPRQWRZDQH�RVáRQ\�]DPRQWRZDü�]�SRZURWHP�

'RNU
FLü�PRFQR��UXE\�

Kompletnie zamontowana rama zawieszana z 

QDS
GHP�
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=ZUyFLü�XZDJ
�QD�WR��F]\�ZV]\VWNLH�XU]�G]HQLD�]DEH]SLHF]DM�FH�V��]DPRQWR-
ZDQH�

0RQWD*�G(ZLJQL�REVáXJL��6NRU]\VWDü�Z�W\P�FHOX�
]�LQVWUXNFML�REVáXJL�XU]�G]HQLD�]DZLHV]DQHJR�
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�����0RQWD*�]DPLDWDUNL�]DZLHV]DQHM

Wyjąć nakrętki z prawej i lewej podpory.

Wyjąć podporę z prawej i lewej strony.

Zamiatarka bez podpór.

Montaż

Części z ponownym wykorzystaniem, np. do składowania 
zamiatarki.

:$)1(���
3U]HVWU]HJDü�ZVND]yZHN�EH]SLHF]H�VWZD��
3U]HG�UR]SRF]
FLHP�QDOH*\�]DSR]QDü�VL
�]�SU]HELHJLHP�PRQWD*X�RUD]�Z\PDJDQ\PL�HOHPHQWDPL�L�
QDU]
G]LDPL�

2x SW 19



Montaż
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Włożyć prowadnicę na czop.

Zamocować prowadnicę za pomocą śruby, podkładki i na-
krętki na wsporniku.

Przygotować prowadnicę.

Ustawić położenie prowadnicy na wsporniku.

1x M8 x 16

1x 8,4-21-4

1x M8

Wkręcić rękojeść krótką z obłym chwytem do regulacji wyso-
kości koła podporowego.



Montaż
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Dociągnąć mocno śrubę.

Właściwe zamocowanie prowadnicy.

Przygotować drążki do podnoszenia.
Wskazówka: Drążek do podnoszenia stanowi integralną 
część ramy zawieszanej.

2x SW 13

3U]HáR*\ü��UXE
�SU]H]�RWZyU�Z�á�F]QLNX�

3U]\NU
FLü�SRGNáDGN
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Wsunąć drążek na czop.

Właściwa pozycja drążka.

Zabezpieczyć dźwignię za pomocą zawleczki spręży-
nowej.

Właściwie zamontowany drążek.
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Wsunąć rurę przedłużającą.

Zabezpieczyć rurę za pomocą zawleczki składanej.

Właściwie zamontowana rura z drążkiem.

Przygotować drążek operacyjny.

Wprowadzić hak od dołu w zespół wahliwy.



0RQWD*

30

Zabezpieczyć hak i drążek operacyjny za pomocą za-
wleczki sprężynowej. Drążek operacyjny powinien być 
wygodnie dostępny z fotela kierowcy.

Zaczepiony hak zespołu wahliwego.

Przełożyć drążek operacyjny przez prowadnicę.

Złożyć ze sobą hak i drążek operacyjny.

Prawidłowo zmontowana zamiatarka.
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6  Uruchomienie

1DOH*\�]DQLHFKDü�ND*GHJR�VSRVREX�SUDF\�Z�WSOLZHJR�
SRG�Z]JO
GHP�EH]SLHF]H�VWZD�
3U]HG� UR]SRF]
FLHP�SUDF\� ]DSR]QDü� VL
�Z�PLHMVFX�
]DVWRVRZDQLD�XU]�G]HQLD�]�RWRF]HQLHP�URERF]\P��'R�
RWRF]HQLD�URERF]HJR�QDOH*��UyZQLH*�QS��SU]HV]NRG\�
Z�VWUH¿H�URERF]HM� L�VWUH¿H�UXFKX��QR�QR�ü�SRGáR*D�L�
NRQLHF]QH�]DEH]SLHF]HQLH�PLHMVFD�]DVWRVRZDQLD�SU]HG�

SXEOLF]Q\P�UXFKHP�GURJRZ\P�

1DOH*\� SRGM�ü� G]LDáDQLD� JZDUDQWXM�FH�� L*�PDV]\QD�
E
G]LH� X*\WNRZDQD� Z\á�F]QLH� Z� EH]SLHF]Q\P� L�
VSUDZQ\P�VWDQLH�

0DV]\Q
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NLH�XU]�G]HQLD�]DEH]SLHF]DM�FH�L�XU]�G]HQLD�]ZL�]DQH�]�
EH]SLHF]H�VWZHP��QS��RGNU
FDQH�RVáRQ\��Z\JáXV]HQLD��
XU]�G]HQLD�RGV\VDM�FH�V��REHFQH�L�VSUDZQH�
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=PLDQ\� NWyUH� QDVW�SLá\� �Zá�F]QLH� ]� ]DFKRZDQLHP�
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Q
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� L�X*\FLHP�
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6.2  Podłączanie i odłączanie zamiatarki

Uruchomienie
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1) Odkręcić śrubę skrzydełkową na osłonie zespołu 
szybkiej wymiany.

2) Podciągnąć zamiatarkę do traktorka ogrodowego.

3) Unieść osłonę i ustawić położenie zamiatarki.

5) Łącznik przed zablokowaniem.

4) Zahaczyć zamiatarkę.

6) Wcisnąć ukośnie do dołu pałąk łączący.

1,(%(=3,(&=(�67:2�

:\á�F]\ü� VLOQLN�� =DEH]SLHF]\ü� WUDNWRUHN� RJURGRZ\�SU]HG� QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP� L� SU]HG�
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�

2675=()(1,(�
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GR-
ZHJR�]DEH]SLHF]RQD�]D�SRPRF���UXE\�VNU]\GHáNRZHM�

Łącznik

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�
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7) Blokada zamiatarki 8) Prawidłowa blokada. Łącznik musi być przesunięty 
aż do poziomego nacięcia.

Łącznik

33

Odłączanie zamiatarki zawieszanej odbywa się w odwrotnej kolejności.

26752)1,(�
3U]HG�X*\FLHP�]DPLDWDUNL�QDOH*\�NRQLHF]QLH�XSHZQLü�VL
��F]\�]HVSyá�V]\ENLHM�Z\PLDQ\�]RVWDá�EH]-
SLHF]QLH�]DEORNRZDQ\�



6.3  Nacisk szczotki

1)Nad kołem podporowym znajduje się rękojeść krót-
ka z obłym chwytem do regulacji nacisku szczotki.

2) Wysokość koła podporowego można regulować 
obracając rękojeścią krótką z obłym chwytem.

3)Optymalny nacisk szczotki: Szczotkę należy obniżyć 
do takiej wysokości, aby dokładnie równo dotykała 
podłoża. Wtedy jeszcze o 3 obroty obrócić prze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara w kierunku 
pokazanym strzałką (-).

4) Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara (+) : 
Podnoszenie szczotki

 Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (-) : Opusz-
czanie szczotki
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6.4  Ustawienie kierunku wyrzucania

1) W celu lekkiego przestawienia kierunku wyrzutu 
należy podnieść zamiatarkę.

2) Kierunek wyrzutu można przestawić 5-krotnie. 
Tutaj: kierunek wyrzutu do przodu. To ustawienie 
powoduje, że zamiecione śmieci zbierają się przed 
szczotką. Należy preferować boczne ustawienia 
szczotki.
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5) Śmieci są teraz odkładane na bok lub zamiatane 
na boki. To ustawienie jest korzystne szczególnie 
dla śniegu, aby uwolnić chodniki. Tutaj: kierunek 
wyrzutu w prawo.

4) Naciskając drążek obsługowy zmienia się kierunek 
wyrzutu w prawo. Pozwolić, aby drążek z powrotem 
bezpiecznie zatrzasnął się.

3) Ciągnąc drążek obsługowy zmienia się kierunek 
wyrzutu w lewo. Pozwolić, aby drążek z powrotem 
bezpiecznie zatrzasnął się.

2675=()(1,(��
3DPL
WDü�R�W\P��DE\�Z�VWUH¿H�]DJUR*HQLD�QLH�]QDMGRZDá\�VL
�*DGQH�RVRE\�DQL�SU]HGPLRW\��
0R*H�GRM�ü�GR�REUD*H��FLDáD�L�V]NyG�PDWHULDOQ\FK�

6) Ze zbiornikiem na śmieci zalecane jest boczne 
ustawienie. Dzięki temu jest możliwe zamiatanie 
ze zbiornikiem na śmieci tuż przy ścianie (np. przy 
ścianie domu, przy krawężniku).



6.5  Zbiornik na śmieci 

1) Złożyć blokadę do tyłu 2) Blokada w tylnej pozycji.

Uruchomienie
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4) Zbiornik na śmieci w dolnej pozycji.3) Włożyć zbiornik na śmieci na drążki mocujące i 
przesunąć w dół.

5) Złożyć blokadę do przodu. 6) Zbiornik na śmieci zablokowany.

1,(%(=3,(&=(�67:2��

:\á�F]\ü�VLOQLN��=DEH]SLHF]\ü�WUDNWRUHN�RJURGRZ\�SU]HG�QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP�L�SU]HG�
VWRF]HQLHP�VL
�

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�



7) Pamiętać o tym, aby górna warga gumowa zbiornika znajdowała się pod osłoną szczotki zamiatającej.

1) Podnieść za przednią ramę zbiornika śmieci. Śmieci 
wypadają.
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Uruchomienie

6.6  Opróżnianie zbiornika na śmieci 

26752)1,(��
1LJG\�QLH�SRGQRVLü�]DPLDWDUNL�]�SHáQ\P�]ELRUQLNLHP��PLHFL��JG\*�Z�SU]HFLZQ\P�UD]LH�WUDNWRUHN�
RJURGRZ\�PR*H�]RVWDü�XV]NRG]RQ\�
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:\á�F]\ü�VLOQLN��=DEH]SLHF]\ü�WUDNWRUHN�RJURGRZ\�SU]HG�QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP�L�SU]HG�
VWRF]HQLHP�VL
�

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�

:$)1(��
1DOH*\�]DVL
JQ�ü�LQIRUPDFML�Z�VZRLP�]DNáDG]LH�XW\OL]DFML�RGSDGyZ�Z�VSUDZLH�XW\OL]DFML��PLHFL�

26752)1,(��
1LJG\�QLH�SRGQRVLü�]DPLDWDUNL�]�SHáQ\P�]ELRUQLNLHP��PLHFL��JG\*�Z�SU]HFLZQ\P�UD]LH�WUDNWRUHN�
RJURGRZ\�PR*H�]RVWDü�XV]NRG]RQ\�



6.7  Zdejmowanie zbiornika na śmieci

Uruchomienie

2) Blokada złożona do tyłu.

��

1) Złożyć blokadę do tyłu.

1,(%(=3,(&=(�67:2��

:\á�F]\ü�VLOQLN��=DEH]SLHF]\ü�WUDNWRUHN�RJURGRZ\�SU]HG�QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP�L�SU]HG�VWR-
F]HQLHP�VL
�

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�

3) Zdjąć zbiornik śmieci pionowo.



6.8  Włączanie i wyłączanie szczotki

8UXFKRPLHQLH

1) W celu obniżenia zamiatarki poruszyć do góry 
dźwignią do podnoszenia. Zamiatarka włącza się.

��

2) W celu podniesienia zamiatarki nacisnąć w dół 
dźwignię do podnoszenia. Zamiatarka wyłącza się.

:$)1(�
3U
GNR�ü�REURWRZD�V]F]RWNL�]DPLDWDM�FHM�
]DOH*\�RG�REURWyZ�VLOQLND��
=DOHFDP\�PR*OLZLH�QDMPQLHMV]��SU
GNR�ü�
REURWRZ��V]F]RWNL�]DPLDWDM�FH��DE\�]PL-
QLPDOL]RZDü�SRZVWDZDQLH�NXU]X�L�SR]LRP�

KDáDVX�

3U
GNR�ü�MD]G\�GRSDVRZXMH�VL
�]D�SR�UHG-
QLFWZHP�Z\EUDQHJR�ELHJX�

2675=()(1,(��
3DPL
WDü�R�W\P��DE\�Z�VWUH¿H�]DJUR*HQLD�QLH�]QDMGRZDá\�VL
�*DGQH�RVRE\�DQL�SU]HGPLRW\��0R*H�
GRM�ü�GR�REUD*H��FLDáD�L�V]NyG�PDWHULDOQ\FK�

Włączyć silnik.

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�
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3R�XUXFKRPLHQLX�VLOQLND�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�SU]\�REQL*DQLX�]DPLDWDUNL�V��QDS
G]DQH�DXWRPD-
W\F]QLH�V]F]RWNL�]DPLDWDM�FH�

PDáR��PLHFL

�UHGQLD�LOR�ü��PLHFL�OXE��
]DPLDWDQLH�OL�FL

GX*R��PLHFL�OXE��QLHJX�]DPLDWDQH

PDáD�SU
GNR�ü�REURWRZD�VLOQLND�L��
GX*D�SU
GNR�ü�MD]G\

]ZL
NV]RQD�SU
GNR�ü�REURWRZD�VLOQLND�L�
]UHGXNRZDQD�SU
GNR�ü�MD]G\

SHáQD�SU
GNR�ü�REURWRZD�VLOQLND�L��
PDáD�SU
GNR�ü�MD]G\
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:$)1(��
1DOH*\�]ZUyFLü�XZDJ
�QD
��Z\FLHNL�SDOLZD�L�ROHMX��Z�UD]LH�SRWU]HE\�XVXQ�ü
��SUDZLGáRZH�GRNU
FHQLH��UXE�L�QDNU
WHN��Z�UD]LH�SRWU]HE\�GRFL�JQ�ü
��Sá\QQR�ü�UXFKX�ZV]\VWNLFK�UXFKRP\FK�F]
�FL��Z�UD]LH�SRWU]HE\�QDVPDURZDü

��

3U]HVWU]HJDü�]DOHFDQ\FK�Z�LQVWUXNFML�REVáXJL�F]\QQR�FL�L�
WHUPLQyZ�QDVWDZF]\FK��NRQVHUZDF\MQ\FK�SU]HJO�GRZ\FK��
Zá�F]QLH� ]� SRGDQ\PL� WHUPLQDPL�Z\PLDQ\� HOHPHQWyZ�
Z\SRVD*HQLD��7H� F]\QQR�FL�PRJ�� E\ü� SU]HSURZDG]DQH�
Z\á�F]QLH�SU]H]�SHUVRQHO�R�RGSRZLHGQLFK�NZDOL¿NDFMDFK. 
3DWU]�SODQ�F]\QQR�FL�VHUZLVRZ\FK�
3RLQIRUPRZDü�SHUVRQHO�REVáXJL�SU]HG�SU]\VW�SLHQLHP�GR�
SU]HSURZDG]DQLD� SUDF� VSHFMDOQ\FK� L� SUDF� VHUZLVRZ\FK��

:\]QDF]\ü�RVRE
�QDG]RUXM�F��
3U]\�ZV]\VWNLFK�SUDFDFK�GRW\F]�F\FK�REVáXJL��GRVWRVRZD�
QLD�SURGXNFML��SU]H]EURMHQLD�OXE�XVWDZLDQLD�PDV]\Q\�L�MHM�

XU]�G]H��]ZL�]DQ\FK�]�EH]SLHF]H�VWZHP�RUD]�SU]HJO�GyZ��
NRQVHUZDFML� L�QDSUDZ�SU]HVWU]HJDü�SURFHGXU�Zá�F]DQLD� L�
Z\á�F]DQLD�]JRGQLH�]�LQVWUXNFM��REVáXJL�RUD]�ZVND]yZHN�
GRW\F]�F\FK�SUDF�VHUZLVRZ\FK��:�UD]LH�SRWU]HE\�]DEH]�
SLHF]\ü�VWUHI
�SU]HSURZDG]DQLD�VHUZLVX�
-H�OL�PDV]\QD�SU]\�SUDFDFK�SU]HJO�GRZ\FK�L�QDSUDZF]\FK�
MHVW� FDáNRZLFLH�Z\á�F]RQD��PXVL� ]RVWDü� ]DEH]SLHF]RQD�
SU]HG�SRQRZQ\P��QLHRF]HNLZDQ\P�Zá�F]HQLHP�
�:\M�ü�NOXF]\N
�=DZLHVLü� WDEOLF]N
� RVWU]HJDZF]�� QD� XU]�G]HQLX� UR]UX�
FKRZ\P�

3UDFH� VHUZLVRZH� L� QDSUDZF]H�SU]HSURZDG]Dü�Z\á�F]QLH�
ZyZF]DV��JG\�PDV]\QD�XVWDZLRQD�MHVW�QD�UyZQ\P�L�VWD�

ELOQ\P�SRGáR*X�RUD]�]DEH]SLHF]RQD�SU]HG�VWRF]HQLHP�VL
�
SR�QLHUyZQR�FLDFK�L�]DáDPDQLHP�VL
�
3RMHG\QF]H�HOHPHQW\�L�ZL
NV]H�SRG]HVSRá\�QDOH*\�VWDUDQ�
QLH�]DPRFRZDü�L�]DEH]SLHF]\ü�SU]\�Z\PLDQLH�QD�XU]�G]H�
QLDFK�G(ZLJRZ\FK�WDN��DE\�QLH�PRJá\�VWZDU]Dü�*DGQHJR�
]DJUR*HQLD��6WRVRZDü�Z\á�F]QLH�RGSRZLHGQLH�XU]�G]HQLD�
G(ZLJRZH�Z�QLHQDJDQQ\P�VWDQLH�WHFKQLF]Q\P�RUD]��URGNL�
GR�PRFRZDQLD�FL
*DUyZ�R�Z\VWDUF]DM�FHM�QR�QR�FL��1LH�
SU]HE\ZDü�DQL�QLH�SUDFRZDü�SRG�]ZLVDM�F\PL�FL
*DUDFK�
1LH�X*\ZDü�XU]�G]H��PDV]\Q\�Z�FKDUDNWHU]H�GUDELQHN��
:V]\VWNLH�XFKZ\W\�L�VWRSQLH�XWU]\P\ZDü�Z�VWDQLH�ZROQ\P�

RG�]DQLHF]\V]F]H����QLHJX�L�ORGX�
3U]HG� UR]SRF]
FLHP�SU]HJO�GX�QDSUDZ\�Z\F]\�FLü�PD�
V]\Q
�� D�Z� V]F]HJyOQR�FL� SU]\á�F]D� L� ]á�F]D� �UXERZH� ]�
ROHMX��SDOLZD�OXE��URGNyZ�SLHO
JQDF\MQ\FK��1LH�VWRVRZDü�
DJUHV\ZQ\FK� �URGNyZ� F]\V]F]�F\FK��6WRVRZDü� QLHNáD�
F]�FH��FLHUHF]NL�
3U]HG�SU]\VW�SLHQLHP�GR�F]\V]F]HQLD�PDV]\Q\�ZRG��OXE�
P\MN��FL�QLHQLRZ��DOER�LQQ\PL��URGNDPL�F]\V]F]�F\PL�SR�
]DVáDQLDü�SR]DNOHMDü�ZV]\VWNLH�RWZRU\��Z�NWyUH�]�SU]\F]\Q�

EH]SLHF]H�VWZD�L�QLH]DZRGQR�FL�G]LDáDQLD�QLH�PR*H�ZQLNDü�
ZRGD�SDUD��URGHN�F]\V]F]�F\��6]F]HJyOQLH�]DJUR*RQH�V��
VLOQLNL�HOHNWU\F]QH�L�LQQH�HOHPHQW\�SU]HZRG]�FH�SU�G�
3R�Z\F]\V]F]HQLX� QDOH*\� FDáNRZLFLH� XVXQ�ü� HOHPHQW\�
RVáDQLDM�FH�]DNOHMDM�FH�
3R�Z\F]\V]F]HQLX� VNRQWURORZDü�ZV]\VWNLH� SU]HZRG\�

SDOLZRZH�L�ROHMRZH�SRG�Z]JO
GHP�V]F]HOQR�FL��SROX�
]RZDQ\FK�SRá�F]H���SU]HWDUü�L�XV]NRG]H���6WZLHUG]RQH�
ZDG\�QDW\FKPLDVW�XVXQ�ü�
=DZV]H�GRFL�JDü�SRá�F]HQLD��UXERZH�SROX]RZDQH�SRG�
F]DV�SUDF�VHUZLVRZ\FK�L�QDSUDZF]\FK�

-H�OL�NRQLHF]Q\�MHVW�GHPRQWD*�XU]�G]H��]DEH]SLHF]DM��
F\FK�SU]\�SU]H]EUDMDQLX��SU]HJO�G]LH�L�QDSUDZLH��ZyZ�
F]DV�EH]SR�UHGQLR�SR�]DNR�F]HQLX�SUDF�SU]HJO�GRZ\FK�
L� QDSUDZF]\FK�SRZLQLHQ�QDVW�SLü� SRQRZQ\�PRQWD*� L�
NRQWUROD�XU]�G]H��]DEH]SLHF]DM�F\FK�
=DGEDü�R�EH]SLHF]Q��L�QLHJUR(Q��GOD��URGRZLVND�XW\OL�
]DFM
�PDWHULDáyZ�HNVSORDWDF\MQ\FK�L�SRPRFQLF]\FK�RUD]�
Z\PLHQLRQ\FK�F]
�FL�
1DOH*\� UHJXODUQLH�NRQWURORZDü�GRNRQ\ZDü�SU]HJO�GX�
Z\SRVD*HQLD�HOHNWU\F]QHJR�PDV]\Q\��:DG\��MDN�OX(QH�
SRá�F]HQLD�F]\�QDGSDORQH�SU]HZRG\��QDOH*\�QDW\FKPLDVW�
XVXQ�ü�
:�SU]\SDGNX�SUDF�SU]\�SRG]HVSRáDFK�Z\VRNLHJR�QD�

SL
FLD�SR�Z\á�F]HQLX�QDSL
FLD�]HZU]Hü�SU]HZyG�]DVL�
ODM�F\�]�PDV��D�SRG]HVSRá\�QS��NRQGHQVDWRU\�]�SU
WHP�
X]LHPLDM�F\P�
1LJG\�QLH�SR]RVWDZLDü�SUDFXM�F\FK�VLOQLNyZ�VSDOLQR�
Z\FK�Z�]DPNQL
W\FK�OXE�QLHZLHONLFK�SRPLHV]F]HQLDFK��
6SDOLQ\�]DZLHUDM��WUXM�F\�WOHQHN�Z
JOD�
3U]HVWU]HJDü� SU]HSLVyZ� RERZL�]XM�F\FK�Z� GDQ\P�
PLHMVFX�]DVWRVRZDQLD�

3UDFH�VSDZDOQLF]H��SUDFH�SU]\�X*\FLX�SDOQLND� L�SUDFH�
V]OL¿HUVNLH� SU]HSURZDG]Dü�Z\á�F]QLH�ZyZF]DV�� JG\�
MHVW�WR�Z\UD(QLH�GR]ZRORQH���0R*H�LVWQLHü�QS��QLHEH]�
SLHF]H�VWZR�SR*DUX�L�Z\EXFKX�
3U]HG�SU]\VW�SLHQLHP�GR�VSDZDQLD��SUDF�]�X*\FLHP�SDO�
QLND�L�V]OL¿HUNL�Z\F]\�FLü�PDV]\Q
�L�MHM�RWRF]HQLH�]�S\áX�
L�áDWZRSDOQ\FK�PDWHULDáyZ�RUD]�]DGEDü�R�RGSRZLHGQL��
ZHQW\ODFM
��QLHEH]SLHF]H�VWZR�Z\EXFKX��
:V]\VWNLH�SU]HZRG\��Z
*H�L�]á�F]D��UXERZH�UHJXODUQLH�
NRQWURORZDü�SRG�Z]JO
GHP�V]F]HOQR�FL�L�ZLGRF]Q\FK�]�
]HZQ�WU]�XV]NRG]H���%H]]ZáRF]QLH�XVXQ�ü�XV]NRG]H�
QLD��:\FLHNDM�F\�ROHM�PR*H�VSRZRGRZDü�REUD*HQLD� L�
SR*DU\�
8U]�G]HQLD�WáXPL�FH�G(ZL
N�SU]\�PDV]\QLH�PXV]��E\ü�
XVWDZLRQH�SRGF]DV� SUDF\�Z�SR]\FML� FKURQL�FHM� SU]HG�
KDáDVHP�

1RVLü�]DOHFDQH��LQG\ZLGXDOQH�RFKUDQLDF]H�VáXFKX�

3U]\� REFKRG]HQLX� VL
� ]� ROHMDPL�� VPDUDPL� L� LQQ\PL�
VXEVWDQFMDPL� FKHPLF]Q\PL�� SU]HVWU]HJDü� SU]HSLVyZ�

EH]SLHF]H�VWZD�GRW\F]�F\FK�W\FK�SURGXNWyZ�
2VWUR*QLH� SU]\� REFKRG]HQLX� VL
� ]� JRU�F\PL� Sá\QDPL�
HNVSORDWDF\MQ\PL�L�PDWHULDáDPL�SRPRFQLF]\PL��QLHEH]�

SLHF]H�VWZR�SRSDU]HQLD��
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1DOH*\�UHJXODUQLH�F]\�FLü�XU]�G]HQLH��V]F]HJyOQLH�VWUHI
�XNáDGX�Z\GHFKRZHJR�L�VLOQLND��:�SU]HFLZ-

Q\P�UD]LH�LVWQLHMH�Z\VRNLH�QLHEH]SLHF]H�VWZR�SR*DURZH��
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7.2  Wymiana szczotek zamiatających

:$)1(��
6]F]RWNL�]DPLDWDM�FH�PXV]��E\ü�NRQWURORZDQH�SR�PLQ�����JRG]LQDFK�SUDF\��*G\�Z\QLN�]DPLDWDQLD�
SU]HVWDMH�E\ü�]DGRZDODM�F\� OXE�JG\��UHGQLFD�V]F]RWHN�Z\QRVL�]DOHGZLH�����PP��V]F]RWNL�PXV]��
]RVWDü�Z\PLHQLRQH��3UDZLGáRZH�G]LDáDQLH�]DPLDWDUNL�MHVW�]DJZDUDQWRZDQH�W\ONR�ZWHG\��JG\�VWRVXMH�

VL
�RU\JLQDOQH�V]F]RWNL�GR�]DPLDWDQLD�SURGXFHQWD�Z�F]DUQR�ELDá\P�ZáRVLHP� 
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:\á�F]\ü�VLOQLN��=DEH]SLHF]\ü�WUDNWRUHN�RJURGRZ\�SU]HG�QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP�L�SU]HG�VWR-
F]HQLHP�VL
�

1) Odkręcić nakrętkę na lewej szczotce zamiatającej przy 
użyciu pierścieniowego klucza szczękowego o rozwar-
tości 19 (nakrętkę na drugiej szczotce zamiatającej 
przytrzymać przy użyciu innego pierścieniowego klucza 
szczękowego o rozwartości 19). 

3) Wyciągnąć oś za pomocą drugiej szczotki zamia-
tającej.

2) Teraz wykręcić do dołu nakrętkę i ściągnąć szczotkę.
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podkładka
pokrywka

nakrętka zabezpieczająca

prawa szczotka

oś

4) Części po demontażu. Stare szczotki wymienić na 
nowe.

czarny
biały

:$)1(��&]DUQ\�U]�G�V]F]RWHN�PXVL�GRW\NDü�Z�
NLHUXQNX�REURWX� V]F]RWNL� SRGáR*D�SU]HG�ELDá\P�
U]
GHP�V]F]RWHN��

2GNU
FLü�QDNU
WN


lewa szczotka

6) Podczas montażu nowych szczotek zamiatających wsta-
wia się najpierw prawą szczotkę z osią. Należy stosować 
się przy tym do poprzedniej wskazówki montażu.

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�

7) Wskazówka montażu. Wybranie na szczotce zamia-
tającej zakłada się na czop na przekładni.

wgłębienie

czop
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7.3  Czyszczenie urządzenia

Aby utrzymać dobry stan zamiatarki, należy ją czyścić regularnie. 
Usunąć luźny brud lub kurz przy użyciu miękkiej szczotki. Umyć powierzchnie plastikowe przy użyciu wody i mydła. 
Używać dostępnych w handlu środków do czyszczenia pojazdów mechanicznych. Wszelkie pozostałości środka 
czyszczącego należy wypłukać dobrze czystą wodą. Aby częściom plastikowym nadać jedwabisty połysk, należy 
używać środka do pielęgnacji plastików. Należy stosować się do wskazówek dotyczących przetwarzania danego 
środka pielęgnacyjnego. Jako ochrony antykorozyjnej do mocno zabrudzanych części (np. drążków mocujących 
zbiornika na śmieci) można użyć gliceryny.  
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6WRVRZDü�W\ONR��URGNL�GR�F]\V]F]HQLD�L�SLHO
JQDFML�XOHJDM�FH�áDWZHPX�UR]SDGRZL�ELRORJLF]QHPX��:�

WHQ�VSRVyE�FKURQLV]�QDV]H��URGRZLVNR�L�SRPDJDV]�XWU]\PDü�F]\VWR�ü�ZyG�JUXQWRZ\FK�
&]\V]F]HQLH�PDV]\Q\�SU]\�X*\FLX�P\MHN�Z\VRNRFL�QLHQLRZ\FK��VWUXPLHQLRZ\FK�P\MHN�SDURZ\FK�L�
SRGREQ\FK�XU]�G]H��PR*H�WUZDOH�XV]NRG]Lü�F]
�FL�NRQVWUXNF\MQH�WDNLH�MDN�áR*\VND�NXONRZH��XV]F]HONL��
F]
�FL�VLOQLND��F]
�FL�SODVWLNRZH�LWG��3R]D�W\P�PR*H�GRVWDZDü�VL
�ZRGD�GR�VLOQLND��1DOH*\�]�WHJR�
Z]JO
GX�XQLNDü�PDá\FK�RGVW
SyZ�PL
G]\�G\V]��XU]�G]HQLD�F]\V]F]�FHJR�L�]DJUR*RQ\PL�F]
�FLDPL�
NRQVWUXNF\MQ\PL��7HPSHUDWXUD�ZRG\�QLH�PR*H�SU]HNURF]\ü�����&HOVMXV]D�
1DOH*\�SRVW
SRZDü�Z�W\P�FHOX�WDN*H�]JRGQLH�]�LQVWUXNFM��REVáXJL�VLOQLND�

9) Po założeniu obu szczotek należy wsunąć podkładkę 
i pokrywkę na oś. 
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8) Wsunąć lewą szczotkę zamiatającą na oś. Należy 
stosować się przy tym do poprzedniej wskazówki 
montażu.

10) Dociągnąć teraz szczotki zamiatające za pomocą 
nakrętki zabezpieczającej. (Przytrzymać nakrętkę 
na drugim końcu osi)
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7.5  Kontrola i uzupełnianie ciśnienia w oponach
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:\á�F]\ü�VLOQLN��=DEH]SLHF]\ü�WUDNWRUHN�RJURGRZ\�SU]HG�QLHXP\�OQ\P�XUXFKRPLHQLHP�L�SU]HG�VWR-
F]HQLHP�VL
��1DOH*\�SDPL
WDü�R�GRSXV]F]DOQ\P�FL�QLHQLX�Z�RSRQDFK��3U]\�]E\W�GX*\P�FL�QLHQLX�
RSRQD�S
NQLH�
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:$)1(��
3U]\�]E\W�PDá\P�FL�QLHQLX�Z�RSRQDFK�PR*H�QDNU
FLü�VL
�G
WND�QD�IHOJ
�L�Z�WHQ�VSRVyE�XV]NRG]Lü�VL
�

Odkręcić kapturek zaworka powietrznego i założyć urządzenie ciśnieniowe w celu kontroli lub uzupełnienia 
powietrza.  Przykręcić następnie kapturek zaworka powietrznego z powrotem na zaworek.

Koło podporowe: 2 bar. W przypadku bruku z ka-
mienia polnego ciśnienie powietrza można obniżyć 
do 1,5 bara.

3U]HF]\WDü�LQVWUXNFM
�REVáXJL�WUDNWRUND�RJURGRZHJR�
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7.6  Składowanie

W przypadku, gdy zamiatarka jest przez dłuższy czas niepotrzebna, należy ją prawidłowo przechować. W przypadku 
dodatkowych pytań w tym temacie należy zwrócić się do swojego odpowiedniego dealera.

7.7  Plan konserwacji
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Dostarczoną podporę zamontować z lewej 
i prawej strony.
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Transport

8  Transport
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VLOQLNLHP��EH]�RSHUDWRUD��SRSU]H]�SFKDQLH�SU]H]�RGSRZLHGQL��OLF]E
�RVyE��1D�F]DV�WUDQVSRUWX�]DPNQ�ü�
]DZyU�EHQ]\Q\��MH�OL�REHFQ\���RSX�FLü�WDOHU]�WQ�F\��]DFL�JQ�ü�KDPXOHF�SRVWRMRZ\�L�]DEH]SLHF]\ü�PD-
V]\Q
�QD��URGNX�WUDQVSRUWX�]D�SRPRF��OLQ�OXE�áD�FXFKyZ�Z�RGSRZLHGQL�VSRVyE�

���0R*OLZH�XVWHUNL�L�LFK�XVXZDQLH

Usterka �URGHN�]DUDGF]\3U]\F]\QD

3UDFD�SDVND�NOLQRZHJR�QLHSUD�

ZLGáRZD

2GJáRV\�WDUFLD

3U]HGZF]HVQH� ]X*\FLH� SDVND�
klinowego

6NRQWURORZDü�Z\FHQWURZDQLH� NRáD� SD�

VRZHJR��SRZLHU]FKQLH�SU]\OJRZH�PXV]��
E\ü�F]\VWH�L�JáDGNLH

=DáR*\ü�SDVHN�NOLQRZ\�L�QDSLQDF]�SDVND�
NOLQRZHJR�]JRGQLH�]�LQVWUXNFM��PRQWD*X

8VWDZLü�SRQRZQLH�QDSLQDF]�SDVND�NOLQR�

ZHJR�]JRGQLH�]�LQVWUXNFM�

.RáR�SDVRZH�QLHSUDZLGáRZR� 

zamontowane

3DVHN� NOLQRZ\� QLH� REUDFD� VL
� QD�
QDSLQDF]X�SDVND�NOLQRZHJR

GRW\N�F]
�FL�ERF]Q\FK�SDVD�NOLQR�
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L�URONL�QDSLQDM�FHM�SDVND�NOLQRZH�
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�]ELRUQLN� QD� �PLHFL� QLHSUD-
ZLGáRZR� ]DáR*RQ\�� ZDUJD�
XV]F]HOQLDM�FD�SRZ\*HM�RVáR-
Q\�V]F]RWHN

�]D�GX*D�Z\VRNR�ü��QLHJX
�VWDá\��SU]\F]HSLDM�F\�VL
��QLHJ
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� SU]HG�
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8VXZDQLH�XVWHUHN

XVWDZLHQLH�SDVND�NOLQRZHJR�]OHFLü�

GR�VSHFMDOLVW\F]QHJR�ZDUV]WDWX
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�SDVND�NOLQRZHJR�]OHFLü�GR�
VSHFMDOLVW\F]QHJR�ZDUV]WDWX

V]F]RWN
� RGFK\OLü�Z� SUDZR� OXE�Z�
OHZR��NLHUXQHN�Z\U]XWX�QD�ERN

Z\PLHQLü�V]F]RWN
�]DPLDWDM�F�

V]F]RWN
� ]DPLDWDM�F�� SUDZLGáRZR�
]DPRQWRZDü�� XZD*Dü�QD� NLHUXQHN�
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Na terenie Republiki Federalnej Niemiec obowiązują 
warunki gwarancyjne producenta.
Niniejsza gwarancja dotyczy właściwego stosowania 
urządzenia zgodnie z celem zastosowania przy prawi-
dłowej obsłudze i przestrzeganiu wskazówek zawartych 
w instrukcji obsługi. 
Niniejsza gwarancja nie dotyczy takich szkód, które 
powstały wskutek normalnego zużycia w częściach 
zużywających się takich jak wkłady �ltracyjne, świece 

10  Warunki gwarancji 

zapłonowe, opony, żarówki, ścieralne okładziny, paski 
klinowe, noże, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe 
użytkowanie, montaż nieoryginalnych części zamien-
nych, niedostateczna pielęgnacja i/lub konserwacja lub 
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi. 
Poza terenem Republiki Federalnej Niemiec obowią-
zują warunki gwarancyjne wydawane przez naszych 
upoważnionych przedstawicieli krajowych.
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3URGXFHQW�  Julius Tielbürger GmbH & Co.KG
� � 0DVFKLQHQIDEULN
  Postdamm 12
  D-32351 Stemwede-Oppenwehe

2VRED�RGSRZLHG]LDOQD�]D�GRNXPHQWDFM
�WHFKQLF]Q��
  Pan Jörg Tielbürger
  Julius Tielbürger GmbH & Co.KG
� � 0DVFKLQHQIDEULN
  Postdamm 12
  D-32351 Stemwede-Oppenwehe

1LQLHMV]\P�R�ZLDGF]DP\��L*�6ZHHSHU�7LHOE�UJHU�

  Sweeper                                Type:     AD-200-001GI
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