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Bäste kund

Bäste kund

Tack för att du valt en högkvalitativ produkt från Wetrok Du har köpt en kvalitetsmaskin som, förutsatt att den används korrekt och får rätt underhåll, under många år framöver
kommer att leverera professionella resultat.

Vi hoppas att du ska få mycket glädje av din nya Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Allmänt

▪ Innan maskinen tas i drift, ska du läsa bruksanvisningen och sedan förvara den inom räckhåll!
▪ Denna bruksanvisning innehåller all viktig information om drift, underhåll och vård. Den levereras med maskinen och ska följa med maskinen vid ett överlåtande.

Wetrok tillhandahåller bruksanvisningen för sina kunder i internet: www.techinfo.wetrok.com
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Symboler

FARA

 För en omedelbart förestående fara som leder till svår personskada eller dödsfall.

VARNING

 För fara som kan leda till svår fysisk skada eller dödsfall.

OBS

 För farlig situation som kan leda till skador.

För användning och handhavande samt annan användbar information, dock inte
för riskfyllda eller skadliga situationer.

Kontrollera

Inget hushållsavfall. Bortskaffas enligt lokala föreskrifter!

Batteri

Efterlever EU:s direktiv för säkerhet och EMC.

Tillåten lutning

Spänning

IP-klass
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Föreskriftsenlig användning 

Denna maskin är uteslutande avsedd för användning som sopmaskin.
Till avsedd användning hör också att följa alla uppgifter i denna instruktion.

Varje användning av maskinen som inte avser den under “Avsedd användning” beskriv‐
na eller avtalsmässigt överenskomna ändamålet är förbjuden.

Alla typer av anspråk vid skador till följd av icke avsedd användning är uteslutna.

Maskinen är uteslutande avsedd för följande beläggningar:

▪ Asfalt

▪ Industrigolv

▪ Undergolv (vindgolv)

▪ Betong

▪ Kullstenar

FARA

 

för person och maskinskada 

▪ Upptagning respektive åtgärdande av hälsovådligt damm (kategori U) och
brännbara material är förbjudet.

▪ Det är förbjudet att sopa brandfarliga, giftiga, frätande, irriterande, radioakti‐
va eller andra material som är skadliga för hälsan.

▪ Det är förbjudet att sopa golvytor i närheten av lättantändliga eller explosiva
ämnen.

▪ Ingen persontransport med maskinen.
▪ Ingen transport, skjutning eller dragning av föremål med maskinen.

Nödsituation

I en nödsituation: 

▪ Koppla ur maskinen och tryck på nödstoppet om sådant finns
▪ Ta kontakt för vidare hjälp
▪ Sätt omedelbart in åtgärder med första hjälpen.

Efter incidenter får maskinen inte åter tas i drift innan den kontrollerats av Wetrok.
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Garantivillkor

• Garantivillkoren tillhandahålls i allmänna driftsvillkor från avtalsparten.

• I samband med skador, vilka uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följs och i samband med felaktig hantering eller användning för icke avsett ändamål, upphör garan‐
tianspråken att gälla. För indirekta skador, vilka utgör en följd av detta, avvisar vi samtliga anspråk på ansvarsskyldighet.

• Skador, som kan hänföras till naturligt slitage, överbelastning eller felaktiga behandlingar, är likaså uteslutna från garantin.
• Anmälningar accepteras endast när ingen annan än Wetrok eller deras auktoriserad partners har servat maskinen.
• Grundläggande gäller garantin i 2 år (undantaget ackumulatorer och förbrukningsmaterial).

Säkerhet

Maskinen är elektrotekniskt kontrollerad, motsvarande europeiska säkerhetsnormerna
och är konstruerad enligt aktuella teknikoch kunskapsstandarder. Den är försedd med

diverse kretsbrytare, vilka fungerar som skyddsanordningar. Trots detta kan risker upp‐
stå, framför allt i samband med felaktig användning eller då föreskrifterna och instruktio‐
nerna i bruksanvisningen ignoreras. 

VARNING

 
Elektrisk spänning/ström
Vid kontakt med ström- eller spänningsförande delar finns risk för elektrisk stöt, som
kan leda till allvarliga skador eller till och med till dödsfall.

▪ Vidrör inte skadade kablar. Defekta kablar ska bytas ut utan dröjsmål.
▪ Före all form av arbete på elektriska installationer ska maskinen först kopplas ur

och kopplas från elnätet.

▪ Denna anordning får inte användas av barn under 16 år och/eller av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas

av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas el‐
ler instrueras om säker drift av utrustningen och förstår vilka risker det innebär.

Barn får inte leka med eller runt maskinen. Rengöring och skötsel får endast ut‐
föras av därtill utsedd och utbildad personal.

▪ Ombyggnad och/eller förändringar på maskinen är inte tillåten.

▪ Säkerhetsföreskrifterna avseende manövrering och underhåll finns införda i mot‐
svarande kapitel och ska ovillkorligen hållas!

▪ Använd aldrig en defekt maskin.
▪ Maskinen får inte användas som dragfordon, transportmedel eller leksak.
▪ Maskinen får inte användas för att rengöra textilgolv.

▪ Spänningen som anges på typskylten (± 5%) överensstämmer med den spän‐
ning som finns i byggnaden.

▪ Locket till batterifacket får ALDRIG öppnas. Om detta görs blir garantin ogiltig.
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I den forbindelse gælder især følgende: 

▪ Maskinen kun bruges af personer, der har modtaget undervisning af brugen, og
som udtrykkeligt har fået til opgave at bruge maskinen.

Den driftsansvarliges ansvar: 

▪ Maskinen er beregnet til erhvervsmæssig brug. Den driftsansvarlige for maski‐
nen er derfor omfattet af lovbestemmelserne vedrørende abrejdssikkerhed.

▪ Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning skal man også overholde de

gældende sikkerhedsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter og miljøbeskyt‐
telsesbestemmelser inden for maskinens anvendelsesområde.

▪ Operatøren skal sikre, at alle brugere bærer robust fodtøj for at forhindre per‐
sonskade.

▪ Den driftsansvarlige skal sikre, at de anerkendte regler for arbejdssikkerhed

overholdes, og eventuelle yderligere offentlige eller virksomhedsinterne standar‐
der er opfyldt.

▪ Den driftsansvarlige kontrollerer, at alle operatører er bekendt med sikkerheds‐
forskrifterne og er blevet produkt-specifikt uddannet i brug af maskinen.

▪ Den driftsansvarlige skal entydigt fastlægge, hvem der er ansvarlig for betjening,
vedligeholdelse og reparation af maskinen.

  

▪ Den driftsansvarlige skal sørge for, at alle de operatører har læst og forstået be‐
tjeningsvejledningen inden brug.

▪ Desuden er brugeren ansvarlig for, at udstyret altid er i god og funktionsdygtig
stand teknisk set, og derfor gælder følgende:

▪ Brugeren skal sørge for, at de serviceintervaller, der er beskrevet i denne vejled‐
ning, bliver overholdt.

▪ Brugeren skal med jævne mellemrum sørge for at få kontrolleret, om alle sikker‐
hedsanordninger er funktionsdygtige og komplette.

▪ Fejl og skader skal omgående meldes til servicecenteret.
▪ Brugeren skal sørge for, at maskinen ikke anvendes på offentlig vej.
▪ Operatören säkerställer, att maskinen uteslutande används på allmän väg med

alla nödvändiga godkännanden.

Brugerens ansvar: 

▪ Maskinen må kun betjenes af personer, som har modtaget undervisning i bru‐
gen, og som er autoriseret dertil.

▪ När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och vara ur‐
kopplad med nyckelströmställaren. Nyckeln måste dras ut. Om nätanslutning
finns måste den kopplas bort.

Leveransomfattning

Maskin, Quick-Guide och komplett bruksanvisning (nedladdning).

Copyright

Dessa bruksanvisningar är Wetrok:s egendom vad gäller upphovsrätt. Den anförtros endast köpare av våra maskiner.
Wetrok förbehåller sig alla rättigheter, inklusive rätten till mångfaldigande och översättning. Brott mot ovanstående beivras. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter. Originalspråket av
bruksanvisning är tyska
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Maskinöversikt 

1. Borstar-lyftning

2. Styrhjul

3. Manöverpanel

4. Komfortsäte

5. Styrenhet

6. Varningslampa

7. Batterier

8. Gaspedal

9. Batterilock / batterier

10. Ratt

11. Sidokvast

12. Bromspedal

13. Pedal: Lyfta klaffar

14. Klaffar

15. Öppnare sidolock / rullborste

16. Avfallsbehållare
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Översikt manöverpanel styrhjul

1. Kontrollampa batteriladdning

2. Suglock och filterskakare

3. Köra neutralt / framåt / bakåt

4. Borstmotor
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Styrenhet vänster

1. Nyckelhuvudbrytare

2. Diagnos LED

3. Signalhorn

4. Termosäkring för sidoborste (skyddsbrytare)

5. Timräknare

6. Termosäkring för sidoborste (skyddsbrytare)
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Tillbehör / Alternativ

Tillbehör

71815 PPL-stål sidokvast

71817 Rullborste Premium

71818 Rullborste Standard

71819 Rullborste naturfiber

Ytterligare information om våra produkter och sortiment hittar du under:
www.wetrok.com

Före idrifttagning / första igångkörning 

SÄKERHET

 

▪ I normala fall sker leverans respektive anvisningar om säkerhetsföreskrifter, hantering och underhåll, liksom första igångkörning med hjälp av auktoriserad fackman. Skulle detta
inte vara fallet är användaren ansvarig för att operatörerna instrueras.
 

▪ Smycken, t ex ringar och kedjor, ska tas av.  
 

▪ Altijd ervoor zorgen dat een uitgeschakelde machine veilig staat.

  

▪ Bär handskar

▪ Bär stadiga skor

• Använd skyddsglasögon
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Ladda

1

  

Öppna motorhuven

 

2

  

Ta ut nätkontakten ur laddaren

 

3

  

Sätt i nätkontakten

 

SÄKERHET

 

▪ Huven får bara öppnas om motorn av avstängd.
▪ Ventilera rummet ordentligt under laddningen.
▪ Kontrollera laddningsnivån regelbundet.

Laddningen kan ta upp till 7 timmar. Laddningskabeln ska först dras ut, när batteri‐
et är fulladdat. Öppna locket under laddning.

FARA

 

Explosionsfara! 

▪ Ladda bara batterier med lämplig laddare.
▪ Hantera inte öppen låga, skapa en gnista eller rök.
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Användning

SÄKERHET

 

▪ När maskinen står stilla ska tändningsnyckeln tas ur och maskinen låsas med bromsen.
▪ Låt inte maskinen komma i kontakt med kläder, smycken eller hår.
▪ Genom åkrörelsen och i närheten av de roterande borstarna / valsarna föreligger skaderisk.
▪ Använd bara original Wetrok tillbehör.
▪ Vi rekommenderar att alltid använda skyddsglasögon, skyddskläder och säkerhetsskor.

Före idrifttagning

 

  
  

VARNING

 

Klämningsrisk vid ivägrullning av maskin. 

▪ När maskinen står stilla, ska tändningsnyckeln tas ur och maskinen låsas med bromsen.
▪ Lämna aldrig maskinen på en sluttning.

  

VARNING

 Kontrollera, om laddningskabeln är undanstoppad!
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Idrifttagning

1

  

Kontrollera batteriernas laddningstillstånd.

 

2

  

Kontrollera, om borstarna är upplyfta.

 

3

  

Kontrollera, om parkeringsbromsen är lossad.

 

4

  

Vrid tändningsnyckeln medurs.

 

5

  

Slå på huvud- och sidoborstens rotation.

 

6

  

Slå på sugfläkten.

 

7

  

Sänk ned borstarna.

 

8

  

Välj att köra framåt eller bakåt, tryck på gaspedalen.
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Anpassa hastigheten till underlaget, omgivning och nedsmustning.

Sopa större material
  

1

  

Tryck på pedalen för att lyfta den främre klaffen.
 

 

  
Sopa fuktigt material
  

1

  

Stäng av sugfläkten.

 

2

  

Undviker tilltäppning av sugfiltret.

 

Stäng av maskinen
  

1

  

Lyft sido- och huvudborsten.

 

2

  

Tändningsnyckel i position 0.

 

3

  

Använd parkeringshandtaget.
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Dammfilter

    

Obs

 

Fara för tilltäppning av filter 

▪ Rengör filtret, när sopmaskinen rör upp damm.

 

1

  

När sopmaskinen rör upp damm.

 

2

  

Använd automatisk skakare.

 

3

  

Håll knappen intryckt i 10 sekunder.

 

OBS

 

Fara för störning i den elektriska anläggningen 

▪ Använd inte filterskakaren för länge.
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Huvudborste montering och demontering
1

  

Öppna borstinspektionsklaffen

 

5

  

Dra ut huvudborsten

 

8

  

Montera spak/dragrulle

 

2

  

Ta bort gummiskyddet

 

6

  Sätt in en ny huvudborste 

OBS Vid montering av huvudborsten ska monte‐
ringsriktningen “A”, “B” beaktas!

   

9

  

Sätt tillbaka handvredet och
R-sprinten

 

3

  

Ta bort R-sprinten med kabel
och handratt

 

7

  

Centrera låshakarna med rib‐
borna 10 på det högra floppy‐
fästet

 

10

  

Montera gummiskyddet

 

4

  

Ta bort spak/dragrullen

 

 

11

  

Stäng av borstinspektionsklaf‐
fen
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Huvudborste inställning

  

1

  

Lossa motmuttern

 

3

  

Spåret måste vara ca. 3 cm
brett

 

5

  

Genomför spårtest

 

2

  

Vrid vridknappen 1 moturs

 

4

  

Skruva in motmuttern

 

 

OBS

 

Fara vid upplindning på borsten 

• Sopa inte upp några kablar, sladdar eller liknande. Detta kan skada borstarna.
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Tekniska data 

Tekniska data  

Max. rengöring arbetsprestation (med sidokvast) 7315 m2/h

Huvudborstens sopbredd 70 cm

Sopbredd med huvudborste + sidokvast 133 cm

Max. körhastighet 6 km/h

Max. hastighet bakåt 3 km/h

Max. arbetshastighet 5,5 km/h

Max. stigning 15 %

Ljudtrycksnivå (LpA) 78 dB(A)

Ljudtrycksnivå precision (KpA) 3 dB(A)

Vibrationer (EN ISO 13754:2008) <0,5 m/s2

Huvudborste längd 70 cm

Sidokvast (diameter) 43 cm

Borsttryck
0,23

90

N/
cm2

kg

Borstvarvtal 180 min-1

Fläkt (centrifugal) 1 Stk.

Tekniska data  

Fläkt (diameter) 13 cm

Fläktavstängning ✔ el.

Dammfilter-system (patron) 6 Stk.

Dammfilterskakare 24 V

Mått (LxBxH) utan borstar 146x101,5x122 cm

Drivmotor nominell
24

400
V
W

Sugmotor nominell märkeffekt
24

180
V
W

Huvudborste-motor nominell
24

400
V
W

Sidokvast-motor höger
24
60

V
W

Batteri kapacitet
24

180
V
Ah

Vikt (maskin utan operatör och behållare) 225 kg

Testmärke ✔ CE

Vi förbehåller oss rätten, att när som helst göra tekniska ändringar av maskinen och tillbehören. Därför kan maskinen i vissa detaljer avvika från uppgifterna i bruksanvisningen.
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Underhåll och Skötsel

SÄKERHET

 

▪ Stäng av maskinen och säkra den mot oavsiktlig påslagning, innan rengörings- och underhållsarbeten påbörjas.
▪ När du lämnar maskinen, måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och vara urkopplad med nyckelhuvudbrytaren.
▪ Endast originalreservdelar från Wetrok får användas.
▪ Defekta nätanslutningar får bara genomföras av en fackman.

▪ Våra produkter har säkerhetskontrollerats i fabrik. För driftsäkerhet och bibehållande av värde ska en service genomföras 1 gång per år eller efter 500 drifttimmar. Service får en‐
bart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman. Vid underhållsarbete och byte av delar m.m. måste stickkontakten alltid dras ut.

▪ Du kan också vända dig till Wetrok angående efterbeställning.

Efter avslutad drift 

FÖRSIKTIGHET

 
Maskinen får inte rengöras med hög-/ångtryckstvätt eller vätskestråle.
Undvik direkt vattenkontakt.
 

1

  

Stäng av maskinen

 

2

  

Trampa ned bromspedalen

 

3

  

Dra åt parkeringsbromsen
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Tömma avfallsbehållare

    

 

1

  

Öppna låskroken

 

2

  

Dra ut avfallsbehållaren

 

4

  

Låt avfallsbehållaren löpa in i de övre styrningarna

 

 

3

  

Tömma avfallsbehållare

 

5

  

Stick in låskroken
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Problemlösning

Störning Orsak Åtgärd

Tungt material plockas inte upp
och smutsrester ligger kvar på
marken under arbetet

För hög körhastighet Minska körhastigheten

För lätta spår Ställa in spår

Sliten borste Byta ut borste

Borsten böjs eller lindas in i rep, tråd, etc. Ta bort lindat material

Huvudborstens styrplatta täckt med material Ta bort med järnspatel

För mycket damm ligger kvar på
golvet eller kommer ut ur klaffarna

Defekt fläkt Kontrollera fläkten

Tilltäppt filter Rengör filter

Slitna klaffar Byt ut klaffar

Tar inte upp större föremål: Pap‐
per, blad osv.

Den främre klafflyftaren fungerar inte Åtgärda eventuella skador

Den främre klaffen är sönder Byt ut den

Materialflöde framåt Den främre klaffen är sönder Byt ut den

För starkt slitage av borstarna
Spåret är för starkt Ställ in spårbredden på 3 cm

Ytan som ska rengöras är mycket nötande -

För starkt eller märkvärdigt buller
från borstarna

Material har lindat in sig i borsten Ta bort

Huvudborsten roterar inte Drivremmen är sönder Byta ut

Elmotorer för drift av borstar
Trasig säkring Byta ut

Kolelektroder eller motorer, förbrukade Byt ut kolelektroder eller motorer

Damm som kommer ut från fläk‐
ten och damm i filterrummet

Filter igensatt eller trasigt Rengör överst eller byt ut

Avfallsbehållaren förlorar avfall

För full behållare Töm oftare

Behållaren är inte riktigt stängd Stäng den

Brutna tätningar   Byt ut dem
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Störning Orsak Åtgärd

Sopmaskinen kör inte framåt eller
bakåt

Klämd motoranslutningskabel Kontrollera anslutningar

Defekt körpedalgrepp Kontrollera

Defekt styrenhet Kontrollera

Defekt säkring Byt ut den

Batteri förblir inte laddat

Kortslutet batterielement Byt ut batteriet

Elmotorer är överbelastade Kontrollera strömförbrukningen för varje motor

Anslutningsklämmorna är lösa Kontrollera och dra åt

Trådar eller linor fastnar i huvudborsten Ta bort

Blockerat lager Ta bort

För starkt borstspår Ställa in

Batteriladdningen tar slut för
snabbt

För kort inställd laddningstid Ställa in laddningstid

Tömt batterielement Byt ut batteri

Den elektriska skakaren fungerar
inte

Defekt mikrobrytare Byt ut den

Trasig säkring Byt ut den

Motorn har för stor strömförbrukning på grund av: 

▪ Förbrukade kolelektroder
▪ Slitna lager
▪ Trasig armatur eller lindning

Byt ut dem

Skakarens säkring är trasig Motorn har för hög strömförbrukning (se ovan)

Elfläkten fungerar
inte

Skadad elfläkt Byt ut den

Trasig säkring Byt ut den

Inte ansluten kabel eller kortslutning Kontrollera eller reparera
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Beskrivning av LED diagnostik

Nr.Antal blinkningar Felbeskrivning Åtgärd

1
Körkommando är redan aktivt vid påslagning: Maskinen slogs på med
körkommandot redan aktiverat.

Körkommandot måste deaktiveras, för att stänga av signaliseringen. Om så
inte är fallet, måste accelerationssystemet justeras om.

2

Batteriet är för svagt eller det finns en underspänning på grund av kort‐
slutning i strömförsörjningen. Detta indikerar, att den av anläggningen av‐
lästa spänningen, ligger under minsta tröskelvärde för korrekt drift. Dess‐
utom ska det säkerställas, att anläggningens version är kompatibel med
installerat batteri. I annat fall ska anläggningen bytas ut.

Säkerställ, att batteriet inte är för svagt. Ladda upp vid behov. Eventuellt
kan man kontrollera, om den elektriska anläggningen är lös. Om problemet
inte kan lösas på detta sätt, måste anläggningen bytas ut.

3 Maximal batterispänning.
Indikerar för hög batterispänning och därför finns det risk för att regulatorn
blir skadad.

4
Inte ansluten motor eller fel kontakt vid motorkretsen. Detta inträffar till ex‐
empel om motorborstarna inte rör vid polhjulet ordentligt eller om det finns
lösa kablar.

Kontrollera anslutningarna, funktion och motorns integritet.

5 Internt regulatorfel eller massa på motorn.
Det kan finnas negativ spridning i motorkretsen. Som alternativ måste man
här kontrollera regulatorn.

6   

7

För hög strömkretstemperatur; Detta inträffar när temperaturen på IG‐FET

är högre än 75°C +/- 5°C, dvs. när maskinen har arbetat under överbe‐
lastningsförhållanden, t ex för länge på för höga lutningar eller vid omgiv‐
ningstemperaturer på över 40 °C Detta kan också inträffa vid skador på
motorlindningarna som orsakar onormal strömförbrukning.

Vänta, tills temperaturen sjunker.

8
Motorn roterar redan vid start. Detta indikerar, att man försöker starta ma‐
skinen, när den (eller motorn) redan är igång.

Stoppa maskinen först och genomför ett nytt startförsök.

9
Fel på mikrokontrollerns programvara eller hårdvaruproblem. Inträffar vid
fel i ström- och lastmätkretsarna.

Försök, att stänga av maskinen och slå på den igen. Om felet kvarstår,
måste regulatorn kontrolleras.

10 Ett svagt batteri indikerar, att spärren på borsten har gripit in. Ladda batteriet.

Vid andra störningar/felmeddelanden ska Wetrok eller fackpersonal auktoriserad av Wetrok kontaktas.
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Transport, förvaring

Temperaturen får varken falla under 5 °C eller överstiga 40 °C vid transport eller lagring av maskinen.
Maskinen får endast lagras inomhus.
I samband med transport måste maskinen förpackas och säkras på lämpligt sätt.
 
Om maskinen lagras, ska rent och smutsigt vatten tömmas ur och tanken rengöras.

För detta ämne, se separat medlevererad bruksanvisning

Avfallshantering

Förpackning av återanvändbart material. Avyttra enligt nationella föreskrifter.

Maskinen måste efter utrangering, avyttras i enlighet med de nationella bestämmelserna.
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© Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten

Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien

Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen

Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.  ul. La¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa

Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, S-192 79 Sollentuna

Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com
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