
ELEKTRYCZNA TACZKA
AKUMULATOROWA

SCHWARTZMANN

MODEL SCH-WB150

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

   ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED UŻYTKOWANIEM



1. BUDOWA URZĄDZENIA

1.1  Opis podzespołów

CAR165D
1 Misa taczki 8 Kółka z hamulcem

2/12 Rama główna 9 Blokada dzwigni zrzutu 
3/9 Rama zsypowa 11 Zespół koła z napędem

6 Obudowa bateri 14 Bateria

6a
　Klapka wymiany

bateri
14a

Przełącznik wskaźnika naładowania
baterii

6b Włącznik ON-OFF 14b Wyświetlacz naładowania baterii
6c Kabel wyjsc bateri 14c Wejście ładowania baterii



1.2 Dostarczony zestaw

Nr Nazwa części Ilość

1 Misa taczki 1

2 Górna rama zrzutu 1

3 Górna rama główna 1

4 Dźwignia sterowania silnikiem 1

5 Rękojeść lewego uchwytu 1

6 Pojemnik na baterie (ze sterownikiem silnika) 1

7 Obsługa skrzynki akumulatorowej 1

8 Koło uniwersalne skrętne 2

9 Blokada ramy zrzutu 1

10 Wspornik głównej ramy

11 Zespół koła i silnika 1

11a Opona 1

12a Lewy wspornik ramy zrzutu 1

12b Prawy wspornik ramy zrzutu 1

12c Wzmocnienie ramy zrzutu 1

13 Przednia rama zrzutu 1

14 Bateria 1

Inne akcesoria: ładowarka, instrukcja, opaska kablowa



1.3 Dane techniczne

Napięcie znamionowe 40V DC

Pojemność baterii 6 Ah

Maksymalny czas pracy
baterii [h] *

5 h

Moc silnika 350 W

Prędkość znamionowa silnika 100 min-1

Prędkość jazdy
Max przód 6 km/h  tył 2 km/h  

max. ładowność 150kg / 120l

Waga (netto / brutto) 50kg /  56kg

Wymiary
1500x750x860 mm

Ładowarka:

Napięcie wejściowe 110~240 V /50~60 Hz / AC

Moc 66 W

Napięcie wyjściowe 42 V

Czas ładowania 3 h

Klasa ochronny III

Bateria:

Napięcie nominalne 40 V

Pojemność baterii 6 Ah

Moc baterii 240Wh

Waga 1.8kg

Wymiary 180x110x80

* Max. czas pracy urządzenia na w pełni naładowanej baterii zależy od   
ukształtowania terenu oraz obciążenia taczki 



2. BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Przeznaczenie

Maszynę można użytkować tylko zgodnie z jej przeznaczeniem! Każde inne użycie uważa się za przypadek 
niewłaściwego użycia.
Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy również przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, 
instrukcji montażu, instrukcji obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.
Wszyscy, którzy używają i serwisują maszynę, muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją i muszą zostać 
poinformowani o potencjalnych zagrożeniach maszyny.
Maszyna służy do: Transportu w ramach maksymalnej dopuszczalnej ładowności.

Jakakolwiek ingerencja w urządzenie lub jej części jest zabroniona, w tym przypadku PRODUCENT i jego partnerzy 
handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za JAKIEKOLWIEK bezpośrednie lub pośrednie szkody lub wypadki.

UWAGA

Usunięcie lub modyfikacja elementów bezpieczeństwa może spowodować 
uszkodzenie sprzętu i poważne obrażenia! DUŻE RYZYKO WYPADKU!

Warunki otoczenia

Maszynę można obsługiwać:

Wilgotność max. do 70%

Temperatury +5°С  do +40°С (+41°F o +104°F)

Maszyna, zwłaszcza akumulator; nie może być wystawiony na działanie wysokich temperatur powyżej 
60 ° C. Nie przechowywać w palącym słońcu ani przez długi czas w bagażniku samochodu.

Zabronione użycie:

- Eksploatacja maszyny poza określonymi limitami technicznymi opisanymi w tej instrukcji jest
zabroniona.

- Eksploatacja maszyny bez przewidzianych urządzeń ochronnych jest zabroniona.
- Korzystanie z urządzenia, które nie nadaje się do użytkowania i nie jest certyfikowane, jest 

zabronione
- Używanie maszyny niezgodnie z wymaganymi wymiarami jest zabronione.
- Wszelkie manipulacje maszyną i częściami są zabronione.
- Używanie urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji jest zabronione.
- Podczas wykonywania pracy nie wolno opuszczać bezpośredniego obszaru roboczego.

2.2 Instrukcje bezpieczeństwa

Brakujące lub nieczytelne naklejki bezpieczeństwa należy niezwłocznie wymienic!

Lokalnie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze mogą określać minimalny wiek 
operatora i ograniczać korzystanie z tego urządzenia!

Aby uniknąć wadliwego działania, wad urządzenia i obrażeń, przeczytaj poniższe instrukcje 
bezpieczeństwa!



OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY:

Używaj maszyny tylko w wystarczająco dobrym świetle, aby zagwarantować bezpieczną pracę.

W zmęczeniu, zmniejszonej koncentracji lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków praca przy 
maszynie jest zabroniona! Ostrożnie w śliskich warunkach - niebezpieczeństwo poślizgnięcia - 
ryzyko obrażeń. Podczas pracy wytrzymałe i antypoślizgowe obuwie. Poślizgnięcia / potknięcia / 
pułapki są główną przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolone osoby (znajomość i zrozumienie 
tej instrukcji), które nie mają żadnych ograniczeń w zakresie zdolności motorycznych w 
porównaniu z konwencjonalnymi pracownikami. Utrzymuj urządzenie w użyciu oboma rękami.

Osoby nieupoważnione, zwłaszcza dzieci i niewykwalifikowany personel, muszą znajdować się z 
dala od uruchomionej maszyny!

Jeśli przekażesz maszynę os. trzeciej, instrukcje te muszą zostać dołączone do maszyny. Przed 
rozpoczęciem, po awarii lub wstrząsie sprawdź urządzenie i upewnij się, że jest w dobrym stanie

Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu basenów lub stawów ogrodowych. 
Nigdy nie używaj maszyny, gdy pada deszcz lub w wilgotnych, mokrych obszarach. Odłącz 
akumulator przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi i ustawieniami! 

ŁADOWARKA  :  

Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatora tego urządzenia. Ładowanie 
innych akumulatorów jest niedozwolone.

Nigdy nie używaj ładowarki w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Odłącz połączenia kablowe tylko ciągnąc za wtyczkę. Ciągnięcie za kabel może uszkodzić kabel i 
wtyczkę, a bezpieczeństwo elektryczne nie będzie już gwarantowane.

Nigdy nie używaj ładowarki, jeśli przewód, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone przez 
wpływy zewnętrzne. W takim przypadku oddaj ładowarkę do wykwalfikowanego serwisu.

Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

Nie należy używać przedłużacza do zasilania stacji ładującej.

Nie umieszczaj metalowych przedmiotów w obszarze styków ładowania ładowarki. Nie otwieraj 
ładowarki. W przypadku awarii skontaktuj się ze specjalistycznym serisem.

Do ładowania akumulatora używaj tylko oryginalnej ładowarki. W przypadku użycia innej może 
wystąpić uszkodzenie innych ładowarek lub zagrożenie pożarowe.

BATERIA:

Niewłaściwe użytkowanie lub użycie uszkodzonych akumulatorów JEST ZABRONIONE. 
W bateriach znajduje się trujące opary! Biegnij na świeże powietrze i zasięgnij porady lekarza w 
przypadku skażenia. Opary mogą podrażniać drogi oddechowe. ZAGROŻENIE POŻAROWE! Nigdy 
nie ładuj akumulatorów w pobliżu kwasów i materiałów łatwopalnych.
Ładuj akumulator tylko w temperaturze otoczenia od 0 ° C do +40 ° C. Pozostaw do ostygnięcia 
po dużym obciążeniu.
MATERIAŁ WYBUCHOWY! Chroń akumulator przed gorącem i ogniem.
Używaj akumulatora tylko w temperaturze otoczenia od 0 ° C do +45 ° C.
ZWARCIE! W celu utylizacji, transportu lub przechowywania akumulator musi być zabezpieczony 
(plastikowa torba, pudełko) lub styki zabezpieczone taśmą ochronna.
Nigdy nie otwieraj baterii!



2.3 Pozostałe czynniki ryzyka

   Pomimo zamierzonego zastosowania pozostają pewne ryzyka resztkowe. Ze względu na konstrukcję i budowę  
maszyny mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi (oznacznia)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Określona w ten sposób instrukcja bezpieczeństwa wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, 
które, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA

Taka instrukcja bezpieczeństwa wskazuje na potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować poważne obrażenia.

OSTROŻNIE

Ta instrukcja bezpieczeństwa wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się 
jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

WSKAZÓWKA

Tak zaprojektowana uwaga bezpieczeństwa wskazuje na potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, której skutkiem może być uszkodzenie maszyny.

Niezależnie od wszystkich przepisów bezpieczeństwa, zdrowy rozsądek i odpowiednia przydatność 
techniczna / szkolenie są i pozostaną najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa dla bezbłędnej 
pracy maszyny. Bezpieczna praca zależy przede wszystkim od Ciebie!

3. MONTAŻ

Sprawdź zawartość produktu natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń 
transportowych lub brakujących części. Roszczenia z tytułu uszkodzeń transportowych lub brakujących
części należy zgłaszać natychmiast po pierwszym przyjęciu i rozpakowaniu maszyny przed 
uruchomieniem maszyny.

WSKAZÓWKA

                 Nie dokręcaj całkowicie wszystkich śrub, przed całkowitym złożeniem



3.1 Montaż krok po kroku (dla wersji TACZKA)



Montaż krok po kroku (dla wersji WOZIDŁO)

Pierwsze 9 kroków montażu są takie same.  

        Teraz nadszedł czas na podłączenie kabla, tak samo w obu przypadkach



Podłącz kabel dźwigni sterowania                         Podłącz kabel silnika

Pełny widok jest jak poniżej                     Podłącz kabel blokady i zwalniania ramy zrzutu          

4. UŻYTKOWANIE

Urządzenie może być obsługiwane tylko w idealnym stanie. Sprawdzaj wizualnie urządzenie za każdym 
razem, gdy ma być używane. Sprawdź w szczególności urządzenia bezpieczeństwa, elektryczne 
elementy sterujące, kable elektryczne i połączenia śrubowe pod kątem uszkodzeń i prawidłowego 
dokręcenia. Wymień uszkodzone części przed uruchomieniem urządzenia.

4.1 Wskazówki użytkowania

UWAGA
 Odłącz akumulator przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi i ustawieniami!

WSKAZÓWKA
Nigdy nie wyjmuj akumulatora, gdy maszyna pracuje. W przypadku dłuższego 
postoju naciśnij przycisk wyłączania. Używaj silnika elektrycznego tylko przy 
wystarczającym naładowaniu akumulatora



4.2 Obsługa
4.2.1 Wsparcie eklektryczne

1. Naciśnij przycisk na pojemniku na baterie, ON

2. Obróć dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara na elemencie sterującym, aby 
wyregulować wspornik elektryczny. Im bardziej 
obrócona jest dźwignia sterująca, tym lepsze 
podparcie.

3. „0” = ruch do przodu, „1” = ruch do tyłu
4. kiedy dźwignia powróci do pierwotnego położenia, 

elektroniczny układ hamulcowy zadziała 
automatycznie.

Elektroniczny układ hamulcowy: Taczka jest wyposażona w elektroniczny układ hamulcowy 
(w skrócie EBS)

EBS ON

EBS będzie działał tylko wtedy, gdy
1. Przycisk na polu baterii to „1: = ON ”
2. Dźwignia sterowania silnikiem znajduje się w pierwotnym położeniu, bez 
przyspieszenia

  
Uwaga: Gdy EBS działa, taczka nagle się zatrzymuje, więc jeśli użytkownicy chcą ją zatrzymać, 
stopniowo zwalniaj dźwignię sterowania silnikiem.

4.3 Ładowarka

Ładowarka jest zintegrowana z systemem akumulatorowym.
Ładowanie baterii:
1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania 230 V / 50 Hz i wtyczki ładowarki.
2. Naładuj akumulator
3. Po całkowitym naładowaniu akumulatora (wskazanie na ładowarce) ładowarkę można wyjąć.
Sygnalizacja LED na elemencie sterującym:

 Wskaźnik napięcia na polu baterii wskazuje stan baterii.

Wyświetlacz wskazuje napięcie 42 V Bateria w 100% naładowana
Wyświetlacz wskazuje napięcie 35 V Bateria naładowana w ~50%

Wyświetlacz wskazuje napięcie < 30 V Naładuj akumulator (pozostało zbyt mało 
pojemności)

5. Konserwacja

OSTROŻNIE
Odłącz akumulator przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi i 
ustawieniami! Poważne obrażenia na skutek niezamierzonego lub 
automatycznego uruchomienia maszyny!

Maszyna nie wymaga obszernej konserwacji. Jeśli wystąpią usterki, powinny być one serwisowane 
wyłącznie przez przeszkolone osoby.



N O T I C
E

Czyść maszynę regularnie po każdym użyciu - przedłuża jej żywotność i jest niezbędnym warunkiem
bezpiecznego środowiska pracy.

Prace naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów!

Regularnie sprawdzaj stan naklejek bezpieczeństwa. W razie potrzeby wymień je. Regularnie 
sprawdzaj stan maszyny.
Przechowuj maszynę w zamkniętym, suchym miejscu

5.1 Plan konserwacji

Po każdej pracy: :
    Sprawdź kable (szczelność, uszkodzenie)

5.2 Czyszczenie

WSKAZÓWKA

Stosowanie niektórych roztworów zawierających składniki uszkadzające powierzchnie 
metalowe, a także środków szorujących spowoduje uszkodzenie powierzchni maszyny!
Oczyść powierzchnię maszyny wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem
Nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia urządzenia.

 Oczyść zewnętrzne części wilgotną gąbką. Nigdy nie czyść części elektronicznych wodą!
     Sprawdź maszynę i usuń osady i / lub pozostałości za pomocą szczotki

5.3 Przechowywanie
Dokładnie wyczyść wszystkie elementy przed przechowywaniem.

  Wszystkie komponenty należy przechowywać osobno w suchym miejscu, w temperaturze nie mniejszej
niż -10 ° C. Naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem.

WSKAZÓWKA
Podczas dłuższego postoju, ale co najmniej po miesiącu naładuj akumulator.

5.4 Sprzedaż
Nie wyrzucaj urządzenia i akumulatora do śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby
uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji usuwania. Kiedy kupujesz u lokalnego 
dystrybutora urządzenia zastępczego, ten jest zobowiązany do wymiany starego.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY W CELU USUWANIA USTEREK, ODŁĄCZ AKUMULATOR.

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Brak zasilania elektrycznego Bateria nie jest naładowana Naładuj baterię ponownie

Stuki z silnika Sprawdz zespół napędu
Włącznik jest uszkodzony Sprawdź przycisk
Uszkodzone lub przerwane kable Sprawdź przewody

Brak ładowania baterii Uszkodzone połączenia Sprawdź wszystkie przewody



7. CZĘŚCI ZAMIENNE

Instalacja innych niż oryginalne części zamiennych powoduje unieważnienie
gwarancji!

Dlatego zawsze musisz używać oryginalnych części zamiennych

Składając zamówienie na części zamienne, skorzystaj z formularza serwisowego, który znajdziesz u
przedstawiciela  producenta.  Zawsze  zwracaj  uwagę  na  typ  maszyny,  numer  części  zamiennej  i
nazwę części. Zalecamy skopiowanie schematu części zamiennych i zaznaczenie potrzebnej części.

 


