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1.	 Allmänt
Denna bruksanvisningen tillhör utrustningen 
sopmaskin haaga 375 (byggår: fr.o.m. 2017), 
sopmaskin haaga 477 Profi  (byggår: fr.o.m 
2017) och sopmaskin haaga 497 Profi   (byggår: 
fr.o.m 2017)  och gäller uteslutande för denna 
utrustning.
Bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner 
om säker och eff ektiv hantering av maskinen.
Ett villkor för säkert arbete med maskinen är 
att du följer alla säkerhetsanvisningar och 
instruktioner i bruksanvisningen.
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan du 

använder maskinen. 
• Läs säkerhetsanvisningarna!
• Förvara bruksanvisningen på en säker 

och tillgänglig plats under hela maskinens 
nyttjandeperiod. 

• Bruksanvisningen måste överlämnas till varje 
person som kommer att äga eller använda 
maskinen.

1.1	 Standard-typsnitt
För att göra bruksanvisningen så tydlig och 
lättfattlig som möjligt har vi använt följande 
standard-typsnitt för olika funktioner:
Uppräkning
• Texter i detta format utgör punkterna i en 

uppräkning.
Arbetsföljd
1.  Steg 1 i arbetsföljden
2.  Steg 2 i arbetsföljden
3. Steg 3 i arbetsföljden
Håll dig till ordningsföljden när du arbetar med 
maskinen.
Tips
 » Tips och information (som inte gäller 

maskinskador) visas i detta format.

1.2	 Symboler	och	märken
Alla varnings- och säkerhetsanvisningar måste 
följas! Var alltid försiktig när du arbetar med 
maskinen för att undvika olyckor, person- och 
materialskador!
Säkerhetsanvisningarnas	uppbyggnad

SIGNALORD
Typ	av	risk	och	orsak
Tänkbara konsekvenser
• Åtgärd för att undvika risken

Risknivå
Risknivå Sannolikhet Ev. konsekvenser

FARA Omedelbara dödsolyckor, allvarliga 
personskador

VARNING Potentiella dödsolyckor, allvarliga 
personskador

SE UPP Potentiella lätta personskador

OBS Potentiella materialskador

1.3	 Begränsning	av	garanti
Tillverkaren tar inget ansvar för skador och 
följdskador som uppstår på grund av skälen 
nedan:
• Om bruksanvisningen inte följs
• Vid användning av icke godkända reservdelar 

/ fel reservdelar / reservdelar som inte 
motsvarar tillverkarens specifi kationer

• Vid ändringar, på- och ombyggnader på 
maskinen som utförs av kunden

1.4	 Garanti
De villkor gäller som anges i tillverkarens 
allmänna aff ärsvillkor.

Typ	av	risk	och	orsak
Tänkbara konsekvenser
• Åtgärd för att undvika risken

Allmänt
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1.5	 Upphovsrätt
Upphovsrätten till bruksanvisningen tillhör 
tillverkaren.
Bruksanvisningen innehåller anvisningar och 
ritningar resp. avsnitt av ritningar av teknisk 
natur. Dessa får varken helt eller delvis kopieras, 
distribueras eller användas i kommersiellt syfte 
eller meddelas andra personer.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ge sitt 
tillstånd till användning för publicering eller 
överföring av kopior på eller information ur denna 
bruksanvisning till andra personer.
Vid överträdelser har tillverkaren rätt att kräva 
skadestånd. Med förbehåll för ytterligare krav.
1.6	 Målgrupp
Bruksanvisningen är avsedd för den person som 
använder maskinen.

2.	 Säkerhet
Observera följande instruktioner för att undvika 
felfunktioner, skador och hälsovådliga situationer!
2.1	 Avsedd	användning
Sopmaskinerna SWP 475 / 577 är uteslutande 
avsedda att användas för att avlägsna gatusmuts 
som t.ex. Löv, gräs, grus, sand och liknande 
föroreningar på jämna och hårda ytor.
2.2	 Icke	avsedd	användning
All användning som inte motsvarar Avsnitt 
”Avsedd användning” anses som icke avsedd an-
vändning. Den person som använder maskinen 
ansvarar själv för eventuella skador på grund av 
dylik användning.
Sopmaskinen får inte användas för uppsopning 
av farliga, brännbara eller glödande material 
(cigarretter och tändstickor), vätskor, explosivt 
eller farligt (Ex), syror eller lösningsmedel.
Sopmaskinen får inte heller användas för att sopa 
upp vatten.
Sopmaskinen får inte användas i områden med 
explosionsrisk eller som transportmedel.
2.3	 Operatörens	ansvar
En operatör är en fysisk eller juridisk person 
som använder sopmaskinen eller som låter 
andra personen använda maskinen och som 
bär ansvaret för operatörens eller den andra 
personens säkerhet.
• Håll barn som befinner sig i närheten under 

uppsikt, så att de inte leker med maskinen.
• Omyndiga personer får inte arbeta med maski-

nen. Undantaget är tonåringar på över 16 år, 
som utbildas under uppsikt.

• Personer med nedsatt reaktionsförmåga, t.ex. 
på grund av narkotika, alkohol eller läkemedel, 
får inte arbeta med maskinen.

• Personer som inte får anstränga sig på grund 
av sitt hälsotillstånd får inte arbeta med sop-
maskinen.

• Byt ut skyltar på maskinen som blivit oläsliga.

Allmänt
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2.4	 Allmänna	säkerhetsanvisningar
• Förvara emballaget utom räckhåll för barn. 

Tänk på kvävningsrisken!
• Arbeta inte med utslaget, långt hår, slips, löst 

sittande kläder eller smycken, inklusive ringar.
• Se till att det inte fi nns risk för att personer 

eller föremål fastnar eller dras in i 
sopmaskinen.

2.5	 Varningsanvisningar	på	maskinen
På sopmaskinen fi nns följande symboler:

SE UPP
Följ alla säkerhetsanvisningar i 
bruksanvisningen när du arbetar med 
maskinen.

Bruksanvisning
Läs igenom bruksanvisningen noga innan du 
använder maskinen.

2.6	 Personlig	skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning är obligatorisk 
när du arbetar med maskinen, för att minska 
hälsovådliga risker. Därför bör du:
• Alltid ta på dig den skyddsutrustning som 

anges innan du börjar arbeta och inte ta av dig 
den innan arbetet slutförts.

Stadiga	skor
Ta på dig stadiga skor med tjocka, halkfria 
sulor.

Grovhandskar
Ta på dig grovhandskar.

Andningsskydd
Ta på dig ett andningsskydd.

3. Tekniska	data
Basdata	till	sopmaskinen	SWP	475

Tekniska data Värde

Höjd i millimeter [mm] 1200
Bredd i millimeter [mm] 770
Längd i millimeter [mm] 800
Sopbredd i millimeter [mm] 750
Sopningsprestanda
i kvadratmeter per timme [m²/h]

2900

Sopbehållarens kapacitet
i liter [l]

50

Vikt i kilogram [kg] 11

Basdata	till	sopmaskinen	SWP	577	

Tekniska data Värde

Höjd i millimeter [mm] 1200
Bredd i millimeter [mm] 770
Längd i millimeter [mm] 800
Sopningsbredd
i millimeter [mm]

770

Sopningsprestanda
i kvadratmeter per timme [m²/h]

3000

Sopbehållarens kapacitet
i liter [l]

50

Vikt i kilogram [kg] 15

Säkerhet
Tekniska	data
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4. Uppbyggnad	och	funktion

Bild	1:	Översikt	över	komponenter	1

Art.nr. Komponent

1 Justerbar bygel
2 Sopbehållare
3 Handtag till behållaren
4 Höjdjustering av borstplattan
5 Bärhandtag
6 Borstplatta
7 Styrhjul på sidan
8 Nedhållare (SWP 577)
9 Hjul
10 Handtagsbeslag

Utrustningen förflyttas genom att man skjuter 
den framåt med hjälp av skjutbygeln. Härvid 
sopar de båda borstplattorna (6) in soporna 
i sopbehållaren (2) med hjälp av sopskyffeln 
(13). Finsopvalsen (11) sopar in sopresterna i 
sopbehållaren (2).

2
3

4

6

9

1

5

7

8

10

14
13

12

11

15

Bild	2:	Översikt	över	komponenter	2

Art.nr. Komponent

11 Finsopvals

12 Snedhjul

13 Sopskyffel

14 Sopskiva

15 Typskylt (SWP 475)

16

17

Bild	3:	Översikt	över	komponenter	3

Art.nr. Komponent

16 Dammfilter (SWP 577)
17 Typskylt (SWP 577)



190

SV

SWP	475	/	577

20

18

19

21

Bild	4:	Översikt	över	komponenter	4

Art.nr. Komponent

18 Kopplingshus
19 Kugghylsa
20 Snedhjulskuggar
21 Växelkåpa (SWP 577)

5. Transport
5.1	 Leverans

OBS
Synliga skador på emballaget måste genast 
bekräftas av speditionsföretagets förare vid 
leverans. Om en transportskada inte märks 
förrän produkten packas upp måste spedi-
tionsföretaget meddelas inom 24 timmar efter 
leveransen, annars tar företaget inget ansvar 
för skadorna.

5.2	 Medföljande	komponenter
• Maskin
• Justerbar bygel
• Två handtagsbeslag (SWP 475)
• Bruksanvisning
5.3 Hantering	av	emballage
• Tänk på miljön när du kastar emballaget.
• Observera lokala, regionalt gällande 

lagstadgade direktiv.
5.4 Lagring/förvaring

OBS
Sopmaskinen kan skadas vid olämplig 
förvaring, t.ex. om utrustningen lagras i fuktig 
miljö.

• Lagra endast maskinen i rengjort skick och 
tom sopbehållaren först.

 » Information om tömning av sopbehållaren 
fi nns i kapitel 7.5  och om rengöring i kapitel 
9.5 i denna bruksanvisning.

OBS
Synliga skador på emballaget måste genast 
bekräftas av speditionsföretagets förare vid 
leverans. Om en transportskada inte märks 
förrän produkten packas upp måste spedi-
tionsföretaget meddelas inom 24 timmar efter 
leveransen, annars tar företaget inget ansvar 
för skadorna.

OBS
Sopmaskinen kan skadas vid olämplig 
förvaring, t.ex. om utrustningen lagras i fuktig 
miljö.

Uppbyggnad	och	funktion
Transport
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Bild	5:	Förvaringsposition
• Placera maskinen så att borstarna inte går av 

eller böjs.
• Se till att maskinen inklusive skjutbygeln inte 

kan välta eller komma på glid och på så sätt 
skadas.

• Förvara inte maskinen utomhus eller i fuktig 
miljö.

5.5 Bära	maskinen

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller blöd-
ningar hos användaren eller andra personer. 
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller blöd-
ningar hos användaren eller andra personer. 
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

1
2

Bild	6:	Bära	maskinen
1. Sväng ned skjutbygeln (1) framåt.
2. Greppa maskinen i bärhandtaget (2).
3. Se till att du håller maskinen så att 

borstplattorna inte riktas mot dig.

5.6	 Fordonstransport	av	maskinen

SE UPP
Risk	för	personskador	om	sopmaskinen	
transporteras	på	ett	felaktigt	sätt!
Utrustning som slungas omkring, kommer på 
glid eller välter kan leda till att föraren eller 
andra personer skadas.
• Spänn fast maskinen med en rem, så att den 

inte kan halka eller rulla runt.

1. Placera maskinen på en lämplig plats i 
fordonet.

2. Spänn fast maskinen med en rem.

OBS
Felaktig transport kan leda till skador på 
sopmaskinen.

Risk	för	personskador	om	sopmaskinen	
transporteras	på	ett	felaktigt	sätt!
Utrustning som slungas omkring, kommer på 
glid eller välter kan leda till att föraren eller 
andra personer skadas.
• Spänn fast maskinen med en rem, så att den 

inte kan halka eller rulla runt.

Felaktig transport kan leda till skador på 
sopmaskinen.
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6.	 Idrifttagning
6.1	 Montering	av	handtagsbeslag	(SWP	

475)

1

2

Bild	7:	Montera	handtagsbeslag	(SWP	475)

I leveransen ingår två handtagsbeslag (1) och en 
skjutbygel som separata delar.
1. Placera handtagsbeslagen (1) enligt 

anvisningarna på bild 7.
2. Skjut in handtagsbeslagen i detta läge i de 

fästen (2) på sopmaskinen som konstruerats 
för detta ändamål. Eventuellt måste du bulta 
lätt på handtagsbeslagen.

 » Se till att handtagsbeslagen klickar på plats i 
maskinen.  

6.2	 Montera	skjutbygeln

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller blöd-
ningar hos användaren eller andra personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

Skjutbygel	till	SWP	577
Skjutbygeln kan anpassas till användarens 
kroppsstorlek i två lägen (A) och (B).
 » (A): Lågt läge
 » (B): Högt läge

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller blöd-
ningar hos användaren eller andra personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

1

A B

2

3

1

2

3

Bild	8:	Montera	skjutbygeln

1. Vrid fästena (1) så att de befi nner sig i lodrät 
position.

2. Tryck in spärrarna (3) skjutbygelns båda sidor.
3. Dra samtidigt in skjutbygeln (2) i de båda 

handtagsbeslagen (3).
 » För att göra detta måste du böja skjutbygeln 

till SWP 577 ca. 10 cm innan du kan skjuta in 
den i handtagsbeslagen.

4. Skjut in skjutbygeln (2) så långt i 
handtagsbeslagen att spärrarna klickar på 
plats.

Idrifttagning
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7.	 	Användning

VARNING
Risk	för	skärskador	på	grund	av	glasskärvor,	
metallbitar	och	andra	vassa	föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
vassa föremål.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	damm	som	
utvecklas	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

7.1	 	Innan	du	börjar
• Kontrollera att maskinen fungerar som den 

ska innan du börjar.
• Kontrollera att skjutbygeln sitter säkert i 

handtagsbeslagen.
• Kontrollera att sopbehållaren sitter säkert och 

är i gott skick.
• Kontrollera att inga trådar eller snören 

har lindats upp på borstplattorna eller 
fi nsopvalsen. Avlägsna ev. trådar eller snören.

• Kontrollera att varken borstplattorna eller 
fi nsopvalsen blockeras av fastsittande föremål 
eller smuts.

• Kontrollera om handtagen är smutsiga och 
rengör dem vid behov.

7.2	 	Höjdjustering	av	borstplattorna
Mitt på framdelen fi nns det en ratt som du kan 
använda för att justera borstplattornas höjd. 
Anpassa borstplattorna till det underlag som ska 
sopas med hjälp av reglaget. Nivåerna är baserade 
på erfarenhet och bör tolkas som referensvärden. 
Alltså måste du ev. anpassa nivån till underlaget 
när du sopar.
• Nivå 1-2: för alla jämna, hårda ytor

(t. ex. asfalt, betong, plattor…)
• Nivå 3-4: för fuktiga löv, sand, ojämna ytor (t. 

ex. tvättbetongplattor)
• Nivå 5-7: för starka föroreningar och grova 

ytor
• Nivå 8: för serviceinställningar, inte avsedd för 

sopning

Risk	för	skärskador	på	grund	av	glasskärvor,	
metallbitar	och	andra	vassa	föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
vassa föremål.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	damm	som	
utvecklas	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

OBS
Tryck inte borstplattan för hårt mot marken. 
Om du trycker för hårt förbättras inte 
resultatet, däremot blir maskinen svårare att 
skjuta och utsätts för större slitage.

3
1

6 8

1

Bild	9:	Justera	borstplattans	höjd

• Ställ in den nivå som krävs:
• Vrid ratten (1) åt vänster för att sänka nivån.
• Vrid ratten (1) åt höger för att höja nivån.
 » Lyft maskinen lätt i bärhandtaget. På så sätt är 

det lättare att justera höjden.

OBS
Tryck inte borstplattan för hårt mot marken. 
Om du trycker för hårt förbättras inte 
resultatet, däremot blir maskinen svårare att 
skjuta och utsätts för större slitage.

Användning
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7.3	 Ställa	in	nedhållaren	(SWP	577)
Med hjälp av nedhållaren anpassas höger 
borstplatta till kanter som ska sopas på t.ex. 
väggar eller trottoarer. 

OBS
Om nedhållaren ställs in på ett olämpligt sätt 
mot låga kanter utsätts den för onödigt slitage. 
Nedhållaren får inte skrapa mot underlaget.

3
1

6 8

1

Bild	10:	 	Inställning	av	nedhållaren
Sopa	kanter	och	hörn
• Tryck ned handtaget på nedhållaren.
Drift	på	ytor
• Dra upp handtaget på nedhållaren.
7.4	 Drift
• Förfl ytta maskinen genom att hålla skjutbygeln 

i båda händerna.
• Skjut maskinen framåt i normalt gångtempo.
•  Töm sopbehållaren vid behov, se avsnittet 

„Tömma sopbehållaren“ i kapitel 7.5 i denna 
bruksanvisning. 

OBS
Om nedhållaren ställs in på ett olämpligt sätt 
mot låga kanter utsätts den för onödigt slitage. 
Nedhållaren får inte skrapa mot underlaget.

7.5	 	Tömma	sopbehållaren

Bild	11:	 	Tömma	sopbehållaren
• Töm sopbehållaren varje gång du använt 

maskinen.
• Töm sopbehållaren med jämna mellanrum för 

att erhålla ett perfekt resultat.
1. Fäll ned skjutbygeln (1) till vågrätt läge.
2. Ta tag i behållarens handtag (2) och dra 

sopbehållaren (3) uppåt.
3. Töm sopbehållaren (3) helt.
 » Se till att även höljets kanter är fria från smuts.

4. Sätt tillbaka sopbehållaren (3) i maskinen när 
du har tömt den.

5. Tryck tillbaka behållarens handtag (2) till det 
ursprungliga läget.

 » Du måste höra att sopbehållarens spärr (3) 
klickar på plats.

6. Ställ skjutbygeln (1) i arbetsläge.

Användning
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8.	 Åtgärda	fel
VARNING

Risk	för	skärskador	på	grund	av	
glasskärvor,	metallbitar	och	andra	vassa	
föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
föremål med vassa kanter.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	dammutveckling	
som	sker	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

Även om du vidtar alla serviceåtgärder och 
kontrollerar maskinen före bruk kan det hända att 
fel uppstår. En förteckning över tänkbara fel fi nns 
i nedanstående tabell, se uppgifter om orsaker 
och åtgärder.

Risk	för	skärskador	på	grund	av	
glasskärvor,	metallbitar	och	andra	vassa	
föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
föremål med vassa kanter.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	dammutveckling	
som	sker	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

8.1	 Tabell	över	fel
Fel Orsak Åtgärd

Maskinen går 
tungt eller 
oroligt

Maskinen är 
förorenad

Rengör maskinen, se 
kapitel 9.5

Borstarna är 
blockerade

Åtgärda blockeringen, 
se kapitel 9.3 „Åtgärda 
blockering“

Borstenheterna 
är smutsiga

Rengör borstenheterna, 
se kapitel 9.5 „Rengör 
maskinen“

Borstarna är 
inställda till 
för låg höjd, 
trycket på 
borstplattorna är
för högt

Höjdjustering, se 
kapitel 7.2 i avsnittet 
”höjdjustering av 
borstplattorna”

Borstplattorna 
roterar inte

Kontakta kundtjänst

Borstarna är 
sneda

Felaktig lagring Rikta upp borstarna, se 
kapitel 9.4 i avsnittet 
„Rikta upp borstarna“

Dåligt rengö-
ringsresultat

Sopskyffeln 
saknas, sitter 
löst eller är 
starkt sliten

Byt ut sopskyffeln
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9.	 	Service	och	rengöring

VARNING
Risk	för	skärskador	på	grund	av	
glasskärvor,	metallbitar	och	andra	vassa	
föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
föremål med vassa kanter.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	dammutveckling	
som	sker	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

SE UPP
Risker	på	grund	av	rengöringsmedel!
Rengöringsmedel kan innehålla hälsovådliga 
ingredienser och därigenom irritera 
luftvägarna och huden.
• Observera tillverkarens säkerhetsdatablad.
• Undvik spill och förångning.
• Ingen förtäring eller rökning är tillåten när du 

arbetar.
• Undvik kontakt med hud och ögon.

Risk	för	skärskador	på	grund	av	
glasskärvor,	metallbitar	och	andra	vassa	
föremål!
När du tömmer sopbehållaren kan du skära 
dig på glasskärvor, metallbitar och andra 
föremål med vassa kanter.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

SE UPP
Hälsorisk	på	grund	av	det	dammutveckling	
som	sker	när	du	sopar!
Inandning av damm kan skada din hälsa.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning 

enligt föreskrift!

Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

SE UPP
Risker	på	grund	av	rengöringsmedel!
Rengöringsmedel kan innehålla hälsovådliga 
ingredienser och därigenom irritera 
luftvägarna och huden.
• Observera tillverkarens säkerhetsdatablad.
• Undvik spill och förångning.
• Ingen förtäring eller rökning är tillåten när du 

arbetar.
• Undvik kontakt med hud och ögon.

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av de 
service- och rengöringsåtgärder som krävs för att 
maskinen ska fungera utan problem.
Intervallen för vissa av dessa åtgärder beror 
på hur ofta maskinen används eller på den 
belastning maskinen utsätts för. Om intervallet 
anges både i perioder som i arbetstimmar (Ah) 
gäller den situation som inträff ar först.
Om du har frågor om serviceåtgärder och 
-intervall ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.
9.1	 Serviceschema

Service-
intervall

Serviceåtgärder

Innan du
börjar

Kontrollera att maskinen fungerar som den 
ska och saknar skador. Ta ev. kontakt med 
kundtjänst.
Kontrollera att skjutbygeln sitter säkert i 
handtagsbeslagen.
Kontrollera att sopbehållaren sitter säkert 
och är i gott skick.
Kontrollera att inga trådar eller snören 
har lindats upp på borstplattorna eller 
fi nsopvalsen. Avlägsna ev. trådar eller 
snören.
Kontrollera att varken borstplattorna eller 
fi nsopvalsen blockeras av fastsittande 
smådelar eller smuts.

Kontrollera om handtagen är smutsiga och 
rengör dem vid behov.
Kontrollera att borstarna är justerade till rätt 
höjd.
Kontrollera inställningen av borstarnas tryck. 
Anpassa ev. borstarnas tryck till det underlag 
som ska sopas.

Efter arbetet Töm sopbehållaren.
Rengör maskinen.

8 Ah Rengör borstenheterna.

Service	och	rengöring
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9.2	 Rengöring	av	dammfi	ltret	(SWP	577)
1.  Lyft ut sopbehållaren ur sopmaskinen, se 

avsnittet „Tömma sopbehållaren“ i kapitel 7.5 i 
denna bruksanvisning.

1

2

3

4

Bild	12:	 	Ta	bort	dammfi	ltret
2. Dra de båda dammfi ltren (1) uppåt ur 

skenorna (2).
3. Öppna plastkåpan (3) till dammfi ltret på 

respektive sida och ta bort skumfi ltret (4).
4. Piska ur skumfi ltret (4) och rengör det med 

vatten.
5. När skumfi ltret har torkat sätter du tillbaka det 

i plastkåpan.
6. Skjut in dammfi ltret på skenorna.
7. Placera sopbehållaren i sopmaskinen.
9.3	 	Åtgärda	blockering
• Avlägsna upplindade föremål (t.ex. snören, 

trådar osv.) från borstar och axlar.
• Avlägsna material som fastnat (t.ex. stenar, 

kvistar, löv osv.)

9.4	 	Rikta	upp	borstarna

VARNING
Risk	för	eldsvåda	vid	felaktig	hantering	av	
blåsare	eller	vid	användning	av	olämpliga	
blåsare!
När du riktar upp borstarna fi nns risk för 
eldsvåda vid för stark uppvärmning.
• Använd inte öppen eld eller brännare som 

värmer upp borstarna!
• Använd inte varmluftsblåsare. Borstarna kan 

smälta om luften är för varm.

Du kan rikta upp sneda borstar genom att värma 
upp dem med hjälp av en varmluftsfl äkt (t.ex. en 
hårtork).
• Starta varmluftsfl äkten och rikta den mot de 

sneda borstarna.
 » Vid tillräcklig värmeutveckling riktar borstarna 

upp sig automatiskt.
9.5	 	Rengör	maskinen
• Använd inte fettlösningsmedel.
• Använd inga starka rengöringsmedel.
• Maskinen får inte rengöras med hjälp av en 

högtryckstvätt eller under rinnande vatten. 
Maskinen får inte sänkas ned i vatten och inte 
heller tvättas med vatten.

• Skydda lagren mot fukt.
• Borstplattorna och fi nsopvalsen får inte 

rengöras med hjälp av tryckluft.
 » Den hårda luftstrålen kan skada borstarna.

1. Rengör borstplattorna, fi nsopvalsen och 
drivenheterna med en väl fuktad trasa.

2. Rengör alla plastkomponenter med en fuktig 
trasa. 

Risk	för	eldsvåda	vid	felaktig	hantering	av	
blåsare	eller	vid	användning	av	olämpliga	
blåsare!
När du riktar upp borstarna fi nns risk för 
eldsvåda vid för stark uppvärmning.
• Använd inte öppen eld eller brännare som 

värmer upp borstarna!
• Använd inte varmluftsblåsare. Borstarna kan 

smälta om luften är för varm.
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10.	 Ta	maskinen	ur	drift
10.1	Montera	ned	skjutbygeln

SE UPP
Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den.

1

2

3

Bild	13:	 Nedmontering	av	skjutbygeln	(SWP	
475)
1. Fäll ned skjutbygeln (2) till vågrätt läge.
2. Tryck in spärrarna (3) på båda sidor, så att du 

kan ta bort skjutbygeln (2).
3. Dra ut skjutbygeln (2) ur de båda 

handtagsbeslagen (1) med en jämn rörelse.

Risk	för	personskador	om	skjutbygeln	
välter!
Om skjutbygeln välter kan lätta personskador 
uppstå, t.ex. klämskador på fi ngrar eller 
blödningar hos användaren eller andra 
personer.
• Greppa alltid utrustningen så att skjutbygeln 

inte kan välta när du bär den. 1

2

Bild	14:	 Nedmontering	av	skjutbygeln	(SWP	
577)
1. Placera de båda pilarna på huset på samma 

höjd som handtagsbeslagens brygga.
2. Ställ dig mellan skjutbygelns stänger framför 

maskinen.
3. Greppa de båda handtagsbeslagen (1) med 

båda händer och tryck dem försiktigt uppåt.
4. Dra samtidigt ur handtagsbeslagen ur de båda 

fästena på maskinen.

10.2	Källsortering
• Källsortera maskinen på ett miljövänligt sätt 

och följ regionalt gällande direktiv.

Ta	maskinen	ur	drift
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