
 

PL 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

System Wöhler Snap & Sweep 

 

 
 

N
r 

k
a

ta
lo

g
o
w

y
 2

4
4

7
1

–
 2

0
1
8

-0
9
-2

4
 



Spis treści 

 

2 

 

Spis treści 

1 Informacje ogólne ................................. 3 

1.1 Informacje dotyczące instrukcji obsługi ......... 3 
1.2 Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi ........ 3 
1.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ...... 3 
1.4 Producent ...................................................... 3 

2 Ważne wskazówki ................................. 4 

3 Dane techniczne i zastosowanie ......... 5 

3.1  Drążki i napęd drążków ................................. 5 
3.2 Narzędzia czyszczące ........................................ 6 

4 Opis części ............................................ 8 

5 Posługiwanie się systemem Snap & 
Sweep firmy Wöhler ............................. 9 

5.1 Montowanie adaptera i drążka ...................... 9 

6 Montaż i demontaż systemu .............. 10 

6.1 Montaż nasadki czyszczącej ....................... 10 
6.2 Łączenie drążków........................................ 10 
6.3 Zwalnianie połączeń wtykanych .................. 10 
6.4 Czyszczenie komina od dołu ....................... 11 

7 Montaż narzędzi czyszczących ......... 12 

7.1 Montaż łańcuchów....................................... 12 
7.2 Wymiana włosia skrętnego .......................... 13 

8 Gwarancja ............................................ 14 

 
 



Informacje ogólne 

 

3 

 

PL 1 Informacje ogólne 

1.1 Informacje dotyczące 

instrukcji obsługi 

 

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwia użytkownikowi 
bezpieczną obsługę systemu Snap & Sweep firmy Wöhler. 
Niniejszą instrukcję obsługi należy stale przechowywać.  

System Snap and Sweep firmy Wöhler, w celu zapewnienia 
użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, może być 
stosowany wyłącznie przez personel posiadający 
odpowiednie kwalifikacje.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w 
wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. 

System Snap and Sweep firmy Wöhler dostępny jest w 
różnych zestawach. Może się zdarzyć, że w Państwa 
zestawie nie będą występowały wszystkie części opisywane 
w niniejszej instrukcji obsługi.  

1.2 Wskazówki zawarte 

w instrukcji obsługi 
 OSTRZEŻENIE! 

Oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie może 
spowodować powstanie obrażeń.  

 

 UWAGA! 
Oznacza wskazówki dotyczące zagrożeń mogących stać się 
przyczyną uszkodzenia przyrządu lub innych przedmiotów. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Zwraca uwagę na porady i inne przydatne informacje. 

1.3 Zastosowanie zgodne 

z przeznaczeniem 

System Snap and Sweep firmy Wöhler służy do czyszczenia 
kominów i przewodów spalinowych. Czyszczenie może być 
wykonywane przez jedną osobę. 

W tym celu nasadka czyszcząca nasadzana jest na drążek. 
Następnie drążek przedłużany jest o dowolną liczbę 
kolejnych drążków. 

W celu przeprowadzenia operacji czyszczenia drążki mogą 
być wprawiane w ruch ręką lub za pomocą wkrętarki 
akumulatorowej bądź wiertarki. Każde inne zastosowanie 
uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem. 

1.4 Producent Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.:  +49 2953 73-100 
Faks: +49 2953 73-96100 
E-mail: info@woehler.de 
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2 Ważne wskazówki 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Podczas operacji czyszczenia należy nosić odpowiednie 
rękawice i okulary ochronne. Chronią one przed uderzeniem 
przez drążki lub oderwane od komina złogi sadzy i pyłu oraz 
przed oparzeniami spowodowanymi przez nagrzany 
przyrząd czyszczący. 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Jeżeli drążek zostanie wprawiony w ruch za pomocą 
wkrętarki akumulatorowej, wystarczy lekko przytrzymywać 
go ręką. Zdjąć pierścionki! Szybkie obroty mogą 
spowodować obrażenia w wyniku tarcia. 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Należy zwrócić uwagę na to, by nasadki czyszczące nie 
dotykały żadnych części ciała, kiedy załączona jest 
wkrętarka akumulatorowa. W szczególności łańcuchy i 
narzędzia obracające się podczas pracy mogą spowodować 
powstanie obrażeń. 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Kiedy podczas czyszczenia łańcuch lub obracające się 
włosie zaczepi się w kominie, wówczas wkrętarka 
akumulatorowa może zostać wybita z ręki, w szczególności 
gdy nie posiada ona sprzęgła poślizgowego. W związku z 
tym należy zawsze wybrać odpowiednią prędkość obrotową! 

 
 UWAGA! 

System Snap & Sweep należy eksploatować wyłącznie 
w podanych granicach temperatur. 

 
 UWAGA! 

Wkrętarka akumulatorowa może obracać się tylko w prawą 
stronę! W przypadku obrotów w lewą stronę następuje 
wykręcenie adaptera przyłączeniowego z uchwytu 
mocującego. 



Dane techniczne i zastosowanie 

 

5 

 

PL 3 Dane techniczne i zastosowanie 

3.1  Drążki i napęd drążków 

Drążek  

 
Rys. 1: Torba z drążkami 

Opisy Informacja 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Długość 1 m 

Temperatura pracy - 20° C do 85 °C 

Przyłącza odpowiednio po 
jednym przyłączu 
wtykowym oraz 
jednym uchwycie 

 

 

Nasadka na wiertarkę  Służy do podłączenia wkrętarki 
akumulatorowej/wiertarki do drążka 

 
Rys. 2: Nasadka na wiertarkę 

Opisy Informacja 

Materiał Stal nierdzewna 

Przyłącze uchwytu 
wiertarki 

Sześciokątne 10 mm 

Drążek 
przyłączeniowy 

Snap & Sweep 
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3.2 Narzędzia czyszczące 

 

 WSKAZÓWKA! 
Może się zdarzyć, że w Państwa zestawie nie będą występowały wszystkie opisane 
tutaj narzędzia. Można je wówczas zamówić jako wyposażenie dodatkowe. 

Szczotka  

 

 Służy do czyszczenia kominów, rur ze stali 
nierdzewnej i rur z tworzywa sztucznego  

 
Rys. 3: Szczotka z przyłączem Snap & 
Sweep 

Opisy Informacja 

Grubość 4 warstwy 

Dostępne średnice 15 cm, 18 cm, 20 cm, 
25 cm, 30 cm 35 cm, 
40 cm 

Przybitka 2,0 mm 

Materiał  Perlon 

Temperatura pracy ≤ 85 °C 

Przyłącze Snap & Sweep 
 

 

Uniwersalna głowica obrotowa 
z włosiem 

 Służy do czyszczenia kominów i rur 
ceramicznych 

 
Rys 4: Głowica obrotowa z włosiem 
skrętnym 

Opisy Informacja 

Liczba elementów 
włosia 

6 

Długość włosia 30 cm lub 50 cm 

Średnica 3 mm 

Temperatura pracy ≤ 85 °C 

Przyłącze Snap & Sweep 
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PL 
Uniwersalna głowica obrotowa 
z łańcuchem 

 

 Służy do odrywania pokładów sadzy 
zalegających w kominach murowanych  

 

 UWAGA! 

Nie stosować w rurach ze stali nierdzewnej ani 
rurach ceramicznych!  

 
Rys. 5: Głowica obrotowa z łańcuchem 

Opisy Informacja 

Liczba łańcuchów 6 

Długość łańcucha 15 cm lub 25 cm 

Materiał łańcucha Stal nierdzewna 

Temperatura pracy ≤ 85 °C 

Przyłącze Snap & Sweep 
 

 

Inne opcje  

 
Rys. 6: Harpun do usuwania gniazd 
ptasich, przykręcony do korpusu 
obrotowego 

Opcjonalnie można wykorzystać również inne 
narzędzia czyszczące z gwintem M10. Narzędzia 
te są wówczas przykręcane bezpośrednio do 
korpusu obrotowego. 
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4 Opis części 

Drążek 

 

Rys. 7: Połączenie drążków 

1 Przyłącze wtykane z łącznikami 
zatrzaskiwanymi 

2 Uchwyt 

Uniwersalna głowica obrotowa 

 
Rys. 8: Detale głowicy obrotowej 

3 Korpus obrotowy z gwintem 
wewnętrznym M10 służący do ustalenia 
śruby z chwytem gwiazdowym lub 
opcjonalnego narzędzia czyszczącego 
z gwintem M10  

4 Element zaciskowy 

5 Śruba z chwytem gwiazdowym 

  

  

1 

2 

3 4 5 
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PL 5 Posługiwanie się systemem Snap & Sweep firmy Wöhler 

 System Snap i Sweep firmy Wöhler wprawiany 
jest w ruch za pomocą wkrętarki akumulatorowej 
lub wiertarki.  
 

 WSKAZÓWKA! 
W celu bezpiecznego posługiwania się zalecane 
jest wykorzystanie kątowej wkrętarki 
akumulatorowej. 

 

 OSTRZEŻENIE! 

Podczas montowania adaptera, narzędzi 
czyszczących i drążków należy zablokować 
wyłącznik roboczy wkrętarki akumulatorowej w 
celu uniknięcia niezamierzonego rozruchu! 

  

5.1 Montowanie adaptera 

i drążka  

 
Rys. 9: Przykład wkrętarki 
akumulatorowej (nieobjęta zakresem 
dostawy) z nasadką na wiertarkę 

 Gniazdo wkrętarki (1) odkręcić w lewą stronę.  

 Nasadkę na wiertarkę (2) włożyć do gniazda 
wkrętarki akumulatorowej.  

 Gniazdo wkrętarki (1) dokręcić w prawą 
stronę.  

 Przyłącze wtykowe drążka wsunąć do nasadki 
na wiertarkę.  

 OSTRZEŻENIE! 

Wsunąć przyłącze do wycięć w nasadce na 
wiertarkę do momentu zatrzaśnięcia! 

 

  

1 
2 
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6 Montaż i demontaż systemu 

6.1 Montaż nasadki 

czyszczącej 

 
Rys. 10: Montaż nasadki czyszczącej 

 

 Przyłącze wtykowe narzędzia czyszczącego 
wsunąć w uchwyt drążka.  

 

 OSTRZEŻENIE! 

Wsunąć przyłącze do wycięć w tulejce do 
momentu zatrzaśnięcia! 

 

6.2 Łączenie drążków 

 
Rys. 11: Łączenie drążków 

 Drążki łączyć wzajemnie w analogiczny 
sposób. 

6.3 Zwalnianie połączeń 

wtykanych 

 Łączniki zatrzasku wcisnąć do środka za 
pomocą palca i kciuka lewej ręki i 
jednocześnie prawą ręką wyciągać drążek lub 
nasadkę czyszczącą z tulejki. 
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PL 6.4 Czyszczenie komina od 

dołu 

 

 

 Umieścić worek na sadzę pod otworem 
kominowym. 

 Nałożyć narzędzie czyszczące na drążek.  

 Wsunąć drążek z narzędziem czyszczącym 
do komina. 

 WSKAZÓWKA! 
W razie potrzeby istnieje możliwość uszczelnienia 
otworu kominowego za pomocą elementu 
uszczelniającego, przez który przeprowadzony 
zostanie drążek.  

  Drugi drążek połączyć z pierwszym.  

 Wkrętarkę akumulatorową połączyć z dolnym 
końcem drążka.  

 Załączyć wkrętarkę akumulatorową, aby 
spowodować obrót nasadki czyszczącej i 
jednocześnie wsuwać drążek do komina tak 
daleko, jak jest to możliwe. 

 Odłączyć wkrętarkę od drążka i podłączyć ją 
do następnego drążka. 

 Proces ten powtarzać do momentu, aż cały 
komin zostanie wyczyszczony.  

 Podczas wyciągania drążka należy 
postępować w odwrotnej kolejności.  

 
 WSKAZÓWKA! 

Zaleca się, aby w czasie wykonywania operacji 
czyszczenia torba pełniła funkcję podkładu, na 
który można odkładać drążki i narzędzia 
czyszczące po ich wykorzystaniu. Pozwoli to 
zapobiec zabrudzeniu przestrzeni roboczej. 

 Szczotkę po wykorzystaniu należy ponownie 
zapakować do szczelnego worka z tworzywa 
sztucznego, natomiast drążki – do torby 
transportowej. Pozwoli to zapobiec 
uszkodzeniu narzędzia Snap & Sweep oraz 
zanieczyszczeniu otoczenia. 

 



Montaż narzędzi czyszczących 

 

12 

 

7 Montaż narzędzi czyszczących 

7.1 Montaż łańcuchów 

 
Rys. 12: Detale uniwersalnej głowicy 
obrotowej 

 

 Rozkręcić trzy części uniwersalnej głowicy 
obrotowej.  

 

Rys 13: Łańcuchy zamocowane na 
elemencie zaciskowym 

 Element zaciskowy ułożyć gładką 
powierzchnią na równym podłożu. 

 Ostatnie ogniwo każdego łańcucha zawiesić 
na jarzmie. Do elementu zaciskowego można 
zamocować maks. 6 łańcuchów. 

 Korpus obrotowy nałożyć na tarczę 
zaciskową, tak by jarzma znalazły się 
w otworach. 

 
Rys. 14: Łańcuchy ustalone za pomocą  

elementu zaciskowego i śruby z chwytem 
gwiazdowym 

 Śrubę z chwytem gwiazdowym przykręcić na 
śrubie zaciskowej i korpusie obrotowym. 
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PL 7.2 Wymiana włosia skrętnego  

 
Rys. 15: Głowica obrotowa z włosiem 
skrętnym 

 Śrubę z chwytem gwiazdowym odkręcić 
wykonując dwa obroty.  

 
Rys. 16: Nawlekanie włosia skrętnego na 
korpus obrotowy  

 Włosie skrętne włożyć przez boczne otwory 
znajdujące się na korpusie obrotowym. 
Pozwoli to na prawidłowe prowadzenie włosia.  

 W celu pewnego zamocowania włosia należy 
ponownie dokręcić śrubę z chwytem 
gwiazdowym.  
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8 Gwarancja  

 Każdy system Snap & Sweep firmy Wöhler 
podlega kontroli fabrycznej pod kątem 
prawidłowego funkcjonowania i opuszcza zakład 
dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej 
kontroli jakości.  

W przypadku prawidłowego użytkowania czas 
gwarancji na system Snap & Sweep firmy Wöhler 
wynosi 12 miesięcy.  

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu 
i opakowania systemu w przypadku jego naprawy. 

Gwarancja wygasa w przypadku dokonywania 
napraw bądź wprowadzania zmian w obrębie 
przyrządu przez nieupoważnione osoby trzecie. 

 


