
SWIVEL SWEEPER 
 
Bezpečnostní opatření:  

- Před použitím se ujistěte, zda je Swivel Sweeper správně sestaven 
- Swivel Sweeper není určen pro použití u dětí 
- Swivel Sweeper není určen k čištění mokrých povrchů, proto nepoužívejte na čištění kapalin, 

zejména zápalných nebo hořlavých kapalin 
- Swivel Sweeper je vybaven akumulátorem 7.2V Ni-MH 
- Udržovat prsty, vlasy a ostatní části těla a oblečení od rotujících kartáčů 
- Nepoužívejte Swivel Sweeper k vysávání zápalných materiálů, cigaret, zápalek, popelu atd… 
- Nepoužívejte na tvrdé betonové povrchy 
- Swivel Sweeper se nepokoušejte samy opravovat, ale obraťte se na kvalifikovaného opraváře 

v servisu 
- Před čištěním rotujících kartáčů se ujistěte, zda je Swivel Sweeper vypnutý a baterie je 

vyndaná 
- Při dobíjení se nedotýkejte baterie mokrýma rukama. 
- K nabíjení baterie používejte pouze originální dodanou nabíječku 
- Ukládejte Swivel Sweeper na suchém a bezpečném místě 

 
Komponenty Swivel Sweeperu:  

1. rukojeť 
2. 1x hliníková tyč 
3. 1x hliníková tyč s pouzdrem na baterii a tlačítkem ON/OFF 
4. Dobíjecí baterie 7.2V 
5. Sací hubice s rotujícími kartáči, zásobníkem na nečistoty 
6. nabíječka baterie 
7. Čistící kartáček 

 
 
Sestavení Swivel Sweeper: 
- Vyndejte Swivel Sweeper a jeho součásti z krabice. 
Udržujte mimo dosah dětí. 
 
KROK 1:  
Sešroubujte rukojeť + obě hliníkové tyče (viz obrázek v přiloženém návodu uvnitř krabice – FIG. 1) 
 
KROK 2:  
Spojte hliníkovou tyč s pouzdrem na baterii společně s tyčí na pevno připevněnou k sací trubici, tak 
jak je zobrazeno šipkami. Palcem a ukazováčkem současně stlačte obě tlačítka na obou stranách 
plastového konektoru na horní straně tyčky u sací trubice a druhou rukou zasuňte hliníkovou tyč 
s pouzdrem na baterii, dokud nezapadne na své místo. (viz FIG. 2) 
 
Nabíjení baterie: 
KROK 1: Připojte nabíječku baterie do standardní zásuvky jak je uvedeno níže. (viz FIG. 3) 
UL / cUL - 120V AC 60Hz 
TUV / UK - 220-240V AC 50 / 60Hz 
 
KROK 2: Srovnejte šipku na dobíjecí baterii s šipkou na nabíječce baterie. Poté vložte dobíjecí baterii  
do nabíječky. (viz FIG. 3) 
 
Poznámka: Po celou dobu nabíjení svítí na přední straně nabíječky červené světlo. 
 



Důležité: 
Pro počáteční nabíjení baterie nechte nabíjet nejméně 8 hodin. Doporučená doba dalšího nabíjení je 
6 – 8 hodin. Baterie může být ponechána v nabíječce i delší dobu, ale neměla by překročit 24 hodin – 
mohlo by se to odrazit na celkové životnosti baterie. 
Před dalším nabíjením není nutné čekat, až se baterie zcela vybije.  
 
POUŽITÍ Swivel Sweeper: 
KROK 1:  
Ujistěte se zda je Swivel Sweeper  vypnutý.  
Poznámka: on / off vypínač je umístěn na přední straně pouzdra pro baterii 
KROK 2:  
Ujistěte se zda je zásobník  prázdný (viz následující pokyny na vyprazdňování nečistot z přihrádky) 
KROK 3:  
Vložte dobíjecí baterii dolů do pouzdra pro baterii na hliníkové tyči, dokud nezapadne na své místo. 
(viz FIG. 4) 
KROK 4: 
Zapněte Swivel Sweeper. 
KROK 5:  
Po dokončení vysávání, vypněte Swivel Sweeper. Sejměte nečistoty z přihrádky na sací trubici a 
vyprázdněte nádobu pro ukládání nečistot. (Viz následující pokyny k vyprázdnění nečistot z přihrádky)  
 
Nyní dobijte baterii. 
 
VYPRÁZDNĚNÍ nečistot z přihrádky: 
KROK 1: Ujistěte se, zda je Swivel Sweeper je vypnutý. 
KROK 2: Swivel Sweeper umístěte nad nádobu kam chcete, aby vysáté nečistoty spadly. Poté 
stiskněte a držte zámek na sací trubici (zámek je barevně odlišný – fialový,….) jednou rukou a 
zvedněte Swivel Sweeper za jeho hliníkovou tyč. (viz FIG. 5) 
KROK 3: Otevře se zásobník se smetím. Vyprázdněte nečistoty do nádoby na smetí. (viz FIG. 6) 
 
DŮLEŽITÉ: Pokud se Vám zásobník na smetí nepodaří na poprvé připojit zpět do základny sací trubice, 
zkontrolujte, zda k připojení nevadí malé kovové nečistoty. (sponky, svorky, atd…)  
 
ÚDRŽBA Swivel Sweeper: 
 
Po několikátém používání Swivel Sweeperu se na štětinách rotačního kartáče usazují a namotávají 
nečistoty, vlasy, nitě, atd…. Doporučujeme čistit rotující kartáče pomocí přiloženého čistícího 
kartáčku. 
KROK 1: Ujistěte se, že je Swivel Sweeper vypnutý a vyjměte baterii. 
KROK 2: Uvolněte vnější (průhledné) tělo sací trubice posunutím dvou zámků na vrchní části směrem 
dovnitř ke středu. (viz FIG. 7) 
KROK 3: Dále zvedněte průhledné tělo přes hliníkovou tyč a vyjměte. Nyní jsou čtyři rotační kartáče 
zcela k přístupu. (viz FIG. 8) 
KROK 4: Použijte čistící kartáček pro odstranění namotaných nečistot na kartáčích. (viz FIG. 9) 
KROK 5: Nasaďte zpět průhledné tělo na hlavní sací trubici a zajistěte posunutím dvou zámků na 
vrchní části směrem od středu ven. (viz FIG. 10) Pravidelně ošetřujte Swivel Sweeper suchým nebo 
vlhčeným hadříkem bez chlupů. 

-  Nepoužívejte vodu, tekuté čistící prostředky nebo brusné materiály k čištění Swivel 
Sweeperu. 

 
 
 



Krok 7: Čištění štětin: (tento krok platí jen pro MOP Swivel Sweeper Max) 

 
A. Jednotlivé štětiny vyjmeme stlačením šipky, která je znázorněná na všech 4 štetinách. (viz FIG. 11) 
B. Poté odstraňte nečistoty z kartáčků. (viz FIG. 12) 
C. Štětiny zpět nasadíme do hlavice přístroje. (viz FIG. 13) 
 
  
 
Základní odstraňování problémů: 
 
1. Swivel Sweeper je pomalý nebo nelze spustit: 
Ujistěte se zda je baterie plně nabitá a bezpečně vložená do bateriového prostoru a zda je tyč 
s pouzdrem na baterii pevně připevněna k sací hlavici. 
2. Baterie se nenabíjí: 
Ujistěte se, zda je baterie zcela zasunuta do nabíječky. Dále zkontrolujte, zda se na nabíječce při 
nabíjení rozsvítí červená kontrolka 
3. Swivel Sweeper jde zapnout, ale nesbírá nečistoty: 
Zásobník může být plný. Vyprázdněte ho tedy podle výše uvedeného návodu. Swivel Sweeper nesbírá 
některé větší nečistoty (sponky,…), jelikož je nemůže vyzvednout. Ujistěte se, zda je zásobník správně 
připojen.  
 


