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Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím se seznamte s návodem 
k použití zařízení a bezpečnosti práce. Ponechejte si návod pro budoucí použití. 
 
 

Návod byl přeložen dle výrobní verze návodu. 
 
 
Připojeno: 
 
Prohlášení o shodě výrobce BASS S.C. 
Zařízení je označené tovární značkou BASS POLSKA 
Zařízení je označené obchodní značkou BP-4254 
 
 

I. ZÁRUKA A SERVIS 
 
Kontaktujte svého prodejce. 
 
Záruční podmínky 

Prodejce zaručuje uživateli správné fungování výrobku, v případě, že tento výrobek je 

používán správně, dle zásad určených v návodu k použití, který je součástí balení tohoto 

zařízení.  

Prodejce je odpovědný za vady, které se fyzicky projeví na prodaném výrobku. Záruka se 

nevztahuje na vady, které vznikly z jiných důvodů, mimo jiné z důvodu: 
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 nevhodného použití nebo využití 

 nevhodného výběru výrobku k podmínkám, které se vyskytují v místě montáže 

 nevhodné montáže, údržby, skladování a dopravy výrobku 

 mechanického, chemického, technického nebo cíleného poškození výrobku 

a záměrných vzniklých vad 

 vady, které jsou způsobené použitím neoriginálních nebo nevhodných částí, které 

nedoporučil výrobce 

 vady vzniklé z důvodu náhodných události, z důvodu vyšší moci (požár, povodeň, 

blesk atp.) 

 vadného působení zařízení, které mají vliv na chod výrobku. 

Záruka se netýká části, které podléhají běžnému opotřebení, části a spotřebního zboží, 

kterými jsou filtry, žárovky, jističe, baterie, ložiska, mazivo, olej, chladicí kapaliny atp.). 

Záruka se netýká výrobku, který na základě předložených dokumentů a vlastností nelze 

zidentifikovat jako výrobek zakoupený u Prodejce. 

Mimo jiné uživatel nemůže uplatnit záruku z důvodu zjištění, že: 

 výrobek byl jakýmkoliv způsobem upravován 

 do výrobku bylo neoprávněně zasahováno 

 výrobek byl vystaven jakékoliv opravě, kterou prováděly neoprávněné osoby 

 výrobek nebyl dodán k pravidelné kontrole, v případě, že je to povinností 

Základem pro přijetí reklamace je rovněž splnění níže uvedených podmínek: 

 Předložení kopie faktury nebo stvrzenky o koupi reklamovaného výrobku. 

 Osobního dodání nebo dodání prostřednictvím přepravce (dopravce), který 

reklamovaný výrobek doveze do sídla prodejce. 

Výrobek, který byl zaslán do servisu, musí mít originální balení a musí být čistý. V případě, že 

výrobek nebude zabalen, prodejce nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou během 

dopravy.  

II. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

POZOR! Před použitím si přečtěte celý návod k obsluze. Nedodržování níže uvedených 

pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a vážným úrazům. 

Pracovní místo 

 PRACOVNÍ MÍSTO UDRŽUJTE V ČISTOTĚ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje 

pravděpodobnost úrazu. 

 VĚNUJTE POZORNOST PRACOVNÍM PODMÍNKÁM. Nepoužívejte zařízení na vlhkém a 

mokrém místě. Nevystavujte působení deště. Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení 

v blízkosti zápalných plynů a kapalin. 
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 UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Děti nesmí být na pracovišti. Každá ztráta pozornosti 

může způsobit nehodu. Nedovolte dětem přenášet zařízení ani příslušenství patřící 

k zařízení. 

Bezpečnost spojená s elektrickým vedením 

 Zástrčka se musí zastrčit do zásuvky. Nikdy žádným způsobem neupravujte zástrčku. 

Nepoužívejte adaptéry uzemňující zařízení. Neupravená zástrčka je kompatibilní se 

zásuvkou snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem. 

 Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou roury, ventilátory 

a chladiče. Riziko zasažení proudem se zvyšuje, když tělo uživatele působí jako 

uzemnění. 

 Nesmíte vystavovat elektrické nářadí dešti a vlhkosti. Voda, která se dostane dovnitř 

zařízení, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 

 Nesmíte přetěžovat síťový kabel. Kabel nesmíte používat k přenášení a přesouvání 

nářadí. Nesmíte tahat za kabel, když chcete vytáhnout zástrčku z kontaktu. Síťový 

kabel musíte držet daleko od tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých části. Poškození 

nebo roztřepený síťový kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 

 Během použití nářadí ve venkovních prostorech musíte používat prodlužovací kabel, 

který je určen pro venkovní použití. Zařízení musíte používat pouze, když napájecí 

systém má pojistku. 

Bezpečnost uživatele 

 Během použití nářadí musíte dodržovat maximální opatrnost a zdravý rozum. 

Nesmíte používat zařízení pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Pročtěte si 

příbalové letáky léků, které používáte, abyste zjistili, zda nemají vliv na Vaše 

hodnocení situace a reflex. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nepracujte se 

zařízením. 

 Používejte vhodné ochranné prostředky. Během práce s nářadím musíte mít 

ochranné brýle, respirátor, protiskluzové boty, helmu a ochranu uší, vždy kdy to 

vyžaduje situace. Takto se sníží riziko nehod. 

 Vyhýbejte se náhodnému spuštění zařízení. Před zapojením do elektřiny se ujistěte, 

že vypínač je v pozici OFF. Během přenášení zařízení nesmíte jej držet za vypínač, 

protože se zvyšuje riziko nehod. 

 Musíte odstranit veškeré nastavovací klíče před spuštěním zařízení. Klíč, který je 

upevněný k otáčivým částem elektrického zařízení, může být příčinou způsobení 

nehody. 

 Nesahejte na pracovní místo zařízení. Během práce musíte zachovat stabilní pozici 

a rovnováhu. Umožňuje to lepší kontrolu nad zařízením v případě, když nastanou 

neočekávané situace. 

 VHODNÉ OBLEČENÍ. Nenoste volné oblečení ani bižuterií, protože mohou se natočit 

na pohyblivé části. Doporučujeme, aby v době práce s nářadím jste měli pevnou obuv 

s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy musíte dobře svázat. Vždy mějte vhodné 

ochranné oblečení. 
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 Upevněte opracovávaný výrobek. Je to bezpečnější, než používání volné ruky 

k přidržování, protože toto umožňuje použití obou rukou k obsluze zařízení. 

 

Bezpečnost spojená s používáním a údržbou 

 

 Nesmíte přetěžovat zařízení. Zařízení bude lépe pracovat a bude bezpečnější při 

zátěži, na kterou bylo vytvořeno. Nepoužívejte nekompatibilní příslušenství s cílem 

zvýšení výkonnosti zařízení. 

 Nesmíte používat elektrické nářadí, které má poškozený vypínač. Zařízení, které 

nemůžete kontrolovat pomocí vypínače, tvoří nebezpečí a musí být opraveno. 

 Před zahájením regulace, opravy, výměny příslušenství nebo skladováním musíte 

zařízení odpojit z elektřiny. Takovéto bezpečnostní prostředky snižují riziko možného 

spuštění zařízení. 

 Zařízení musíte skladovat odpojené od elektrického proudu, mimo dosah dětí 

a neoprávněných osob. Přímočará pila v rukou neoprávněných a neproškolených 

osob je nebezpečná. 

 Pravidelně provádějte údržbu zařízení. Zkontrolujte nářadí, zda není uvolněno a 

nemá závady na pohyblivých částech, zda nejsou poškozené části nářadí nebo zda 

nenastaly jiné závady, které mohou narušit pravidelnou práci zařízení. V případě 

zjištění jakéhokoliv poškození musíte ihned provést opravu zařízení. Mnoho závad má 

svůj zdroj v nevhodné údržbě. 

 Používejte nářadí a příslušenství zařízení v souladu s tímto návodem k použití 

a vhodným způsobem. Musíte brát na zřetel podmínky a druh vykonávané práce. 

 Použití nářadí v nesouladu s jeho určením může být důvodem vážných nehod. 

 Poškozený vypínač musí být vyměněn v autorizovaném servise. Nepoužívejte zařízení 

s poškozeným vypínačem. 

 Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté. Před opuštěním pracovního 

místa, vždy vypněte zařízení a počkejte na jeho úplné vypnutí. 

 Pokud je hlavní kabel poškozen, musíte vyměnit za vhodný síťový kabel. Kabel 

můžete získat u distributora zařízení. Kabel může být vyměněný i v autorizovaném 

servise nebo odborného elektrikáře. 

 

Servis 

 Opravy nářadí musí být prováděny kvalifikovanou osobou, která používá kompatibilní 
náhradní díly. Zajistí to bezpečnou a výkonnou práci. 
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III. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPOJENÉ S POUŽITÍM PÍSKOVAČKY 

 

POZOR! Před použitím pískovačky se důkladně seznamte s návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny. Dodržování bezpečnostních pokynů během práce je nezbytné pro 
ochranu zdraví a života uživatele zařízení a také osob v blízkosti místa práce. Ponechte si 
návod pro další použití. 

Prach vzniklý pískováním, broušením, vrtáním apod. může obsahovat chemické, 

karcinogenní látky, které mohou vést k poškození dýchací a nervové soustavy. Mezi škodlivé 

látky zahrnujeme např. 

•  olovo z barev na bázi olova                                                                                                                                                                   

•  krystalický křemen z kameniva, cementu a dalších zdících materiálů 

•  arsen a chrom z impregnovaných materiálů 

Stupeň vystavení se těmto látkám je závislý od četnosti výkonů konkrétního druhu práce. Pro 

minimální vystavení se toxickým látkám pracujte v dobře větratelném prostředí a noste 

vhodný ochranný oděv. Noste respirační masku s filtrem. 

 

Křemen a jiné druhy prachu 

Vdechování křemenného prachu vede ke vzniku silikózy, smrtelné nemoci plic. Vdechování 

prachu vznikajícího během pískování může také vést k azbestóze a závažných smrtelných 

onemocnění. Během pískování musí uživatel a osoby na pracovišti nosit atestované 

ochranné respirační masky chránící před škodlivými chemikáliemi a mikročástmi. Používejte 

masku, je-li obsah toxické látky v krystalickém křemenu více než 0,001% . 

Škodlivý prach se může na pracovišti vznášet po dlouhou dobu po ukončení práce a může mít 

negativní vliv na zdraví osob, které se na místě nacházejí. Před sundáním respirační masky se 

doporučuje použít přístroj, který nám urči, že okolní prostředí je bezpečné. Vyberte si masku, 

která odpovídá příslušným místním předpisům. 

Respirační maska, která je součásti sady nechrání proti kysličníku uhelnatému ani jiným 

toxickým plynům. 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 

POZOR! Během používání elektrického kompresoru nebo kompresoru se spalovacím 

motorem dodržujte základní bezpečnostní zásady spojené s rizikem zasažením elektrickým 

proudem, požáru a úrazů. Před zahájením práce si přečtěte návod k použití kompresoru. 
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Bezpečnostní pokyny týkající se pískovačky 

POZOR! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny obsaženými ve všech kapitolách 

návodu. Bezpečnostní pokyny obsažené v návodu nemusí být dostačující s ohledem na 

mnoho proměnných, které se mohou objevit v průběhu práce. Doporučuje se proto 

v průběhu práce používat ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranu sluchu, očí a 

protiplynovou masku. 

 Neumísťujte prsty, jiné části těla ani jiné předměty do blízkosti plnícího otvoru pokud 

je pískovačka pod tlakem. Nedodržením této instrukce může dojít k vážným úrazům. 

 Nepřekračujte maximální provozní tlak pískovačky 125PSI. Příliš velký tlak může vést 

k prasknutí zařízení a způsobit závažné úrazy nebo i smrt. 

 Všechny osoby nacházející se na pracovišti musí mít atestovanou respirační masku a 

to i po ukončení pískování. Škodlivý prach se může ve vzduchu vznášet dlouho po 

ukončení práce a jeho vdechování může vést k závažným zdravotním problémům 

nebo i smrti. 

 Před použitím pískováčky použijte atestovaný ochranný oděv: ochranné brýle, 

rukavice a respirační masku. Ochranný oděv noste neustále během práce a také 

během údržby nářadí. Lze použít ochranný plášť, který chrání uživatele před 

abrazivem. Plášť nicméně nechrání před částicemi přenášenými vzduchem. 

 Noste hrubé rukavice, které poskytují rukám ochranu. 

 Užívejte ochranné tabule, aby nedošlo ke zranění kolemjdoucích osob nadměrným 

množstvím abraziva, které může být pod tlakem odhazováno na větší vzdálenosti. 

Pískujte na velké ploše, aby se předešlo nadměrnému hromadění plynů na místě. 

 Netahejte pískovačku za hadici a nepřevracejte ji, protože může dojít k poškození 

spojů a vzniknout vážné nebezpečí. Abrazivo a vzduch mají pod tlakem 125PSI velkou 

ničící sílu.  Zařízení nenechávejte pod tlakem bez dozoru. V případě vzniku poruchy 

během práce (například prasknutí nasávací trubky) okamžitě odpojte pískovačku. 

 Před zahájením údržby nebo čištění odvzdušněte zásobník prostřednictvím 

přívodního ventilu a odpojte pískovačku od zdroje napětí. Při odstraňování trysky 

dbejte zvýšené opatrnosti, protože se může v hadici nacházet stlačený vzduch, pokud 

tryska byla ucpaná. 

 Pro zajištění bezpečné práce provádějte pravidelnou prohlídku zásobníku a doplňků. 

S předstihem vyměňujte poškozené komponenty. Při použití pískováčky 

s opotřebovanými díly může dojít k rozstřiku abraziva pod velkým tlakem. 

Představuje to závažné ohrožení zdraví a života uživatele a osob na pracovišti.  

 Nepoužívejte materiály ničící pískovačku. Používejte pouze čisté a suché abrazivo. 

 Nepřipojujte poškozenou nasávací trubici. Toto spojení bude rychle poškozeno a 

dojde k úniku abraziva pod velkým tlakem. Poškozená trubice může náhle prasknout. 

Spoje a rukojeť trysky nemusí být na poškozené trubici dostatečně silně 

namontované a mohou se od něj pod tlakem odpojit. Vzduch pod tlakem a abrazivo 

vycházející z poškozené hadice nebo prasklého spoje nebo trysky může být příčinou 

vážných úrazů. 
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 Svařování, broušení a vrtání v zásobníku může oslabit jeho strukturu. Stlačený vzduch 

může vést k výbuchu zásobníku a způsobit vážný úraz. 

 Zařízení umísťujte tak, aby otvor směřoval do protisměru od předmětů a osob na 

pracovišti. Nevcházet v dráhu prohozu abraziva jelikož může být vyhozeno velkou 

sílou a vážně zranit osoby nacházející se na pracovišti. 

 Nepoužívejte elektrických adaptérů. Nesprávné uzemnění zařízení může vést 

k zásahu elektrickým proudem a vážným úrazům. Za účelem minimalizace rizika 

zásahem elektrickým proudem správně uzemněte zařízení. 

 Nepoužívejte vybavení v potencionálně výbušném prostředí v přítomnosti hořlavých 

plynů a kapalin. Pískovačka může být zdrojem jisker vedoucím ke vznícení. 

 Během používání pískováčky může dojít ke vzniku statické elektřiny. Nepoužívejte ji 

ve vzdálenosti kratší než 20 metrů od hořlavých materiálů ani jejich výparů. 

 Neumísťujte příliš mnoho abraziva do zásobníku. Abrazivo doplňujte do výše 15 cm 

pod horním okrajem. 

 PŘED OTEVŘENÍM ZÁSOBNÍKU z něho vypusťte tlak. Za tím účelem uzavřete ventil 

přítoku vzduchu (19) a stlačte bezpečnostní ventil (1), aby se snížil tlak v soustavě. 

Ujistěte se, že manometr ukazuje nulu a poté otevřete zásobník. 

 UDRŽUJTE SPRÁVNÝ TLAK VZDUCHU. Doporučuje se pracovat při tlaku 110PSI, 

maximálně 125 PSI. Pokud tlak překročí 125 PSI, okamžitě ukončete práci a odpojte 

kompresor za účelem snížení tlaku. Neprovádějte prohlídku pískovačky dokud tlak 

v soustavě neklesne na nulu. 

 

IV. MONTÁŽ 

Odkaz na schéma na konci návodu. 

 Připevněte kolo do soustavy tak, jak je zobrazeno na obrázku #1. Šroubovou matici 

nedotahujte příliš silně do hlavice kola, aby se mohlo kolo volně točit. Dotáhněte 

šestihrannou matici do soustavy pro zablokování kola do správné pozice. 

 Regulační ventil je smontován a připevněn v dolní části zásobníku. Těsnící pasta byla 

použita na všechny spoje pro zajištění nepropustného spojení. Spojte hadice podle 

schématu užívajíce k tomu připojených kolíků a svorek.  

 Připevněte trubku a obvodovou vzduchovou hadici do zásobníku. Zamontujte přívod 

vzduchu, škrtící ventil a manometr tak jak je zobrazeno na schématu. Je třeba také 

zamontovat doplňkový filtr vzduchu dle schématu. Doporučuje se použití těsnící 

pasty pro utěsnění spojů. Před použitím pískováčky se ujistěte, že všechny spoje 

trubky a hadicové svorky jsou správně. 

POZOR! Odpojení hadice od pískováčky, která je pod tlakem může vést k vážným úrazům a 

dokonce i smrti. Používejte na všechna spojeních zabezpečovací kolíky a zabezpečovací 

kabely, aby se předešlo jejich případnému přetržení. 
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Jsou-li používány uvolněné vzduchové přípojky je třeba je zajistit kolíkem nebo kabelem, aby 

se předešlo jejich případnému odpojení pod tlakem. Odpojení hadice pod tlakem může 

způsobit vážné úrazy. 

 Bezpečnostní ventil je zamontován do trubice. Umožňuje bezpečnou obsluhu zařízení 

jednou rukou a vede k automatickému oddělení průtoku v případě uvolnění ventilu. 

Neutahujte příliš silně zajišťovací šroub ke keramické trysce. Příliš silné utažení 

zajišťovacího šroubu může vést k poškození trysky. DULEŽITÉ! Po umístění keramické 

trysky seříďte matici a těsnící šroub. 

 Zkontrolujte všechna spojení a koncovky hadic za účelem ujištění se, že jsou dobře 

dotaženy. 

 

V. OBSLUHA 

 DULEŽITÉ: Vhodnou trysku najdete v tabulce „VÝBĚR TRYSKY“ v následující části 

návodu. Po odpovídajícím výběru trysky ji nasaďte na rukojeť trysky. Nasaďte 

podložku a nasuňte zajišťovací matici. Ručně dotáhněte. 

 Připojte vzduchovou hadici ke vstupnímu ventilu. Doporučuje se použití trubice o 

vnitřním průměru ½. Použití menší hadice způsobuje příliš nízký průtok vzduchu a 

snižuje produktivitu práce. Před přivedením vzduchu do systému se ujistěte, že 

vstupní ventil a ventil na trysce jsou uzavřené. S uzavřeným bezpečnostním ventilem 

a dotaženým krytem násypného otvoru otevřete přívod vzduchu a sledujte tlak na 

manometru. Optimální provozní tlak činí 40-110PSI. 

 Pískovačka je vybavena poloautomatickým uzamykacím mechanismem. Doporučuje 

se použití abraziva o příslušné zrnitosti, podobné kuchyňské soli. Zaručí správný 

průtok a omezí riziko prasknutí trysky. Když bude nádrž pod tlakem, potáhněte za 

uzávěr a spusťte přítok vzduchu. Vnitřní tlak vzduchu přitlačí uzávěr. 

 Když je pískovačka pod tlakem a regulační ventil je dole, zařízení je uzavřené, je 

potřeba otevřít škrtící ventil a umožnit, aby vzduch přešel skrz obvodovou hadici 

v dolním podstavci pískováčky. Držte hadici za rukojeť trysky, trysku směřujte od sebe 

a od zařízení. Stlačte bezpečnostní záklopku, aby se nacházela v otevřené poloze a 

nastavte regulační ventil dole v zásobníku pro zahájení průtoku abraziva pod tlakem 

stlačeného vzduchu. Regulační ventil otvírejte pomalu, dokud nespatříte pomalu 

vycházející abrazivo. Po příslušné regulaci průtoku abraziva pomocí ventilu jsou 

následné regulace nutné pouze při změně zrnitosti abraziva nebo při změně průměru 

hadice. 

Pro získání lepších výsledků bezpečnostní ventil rychle otevírejte a zavírejte. DULEŽITÉ: 

Škrtící ventil se nachází vzadu nádrže na obvodové hadici a musí být vždy během pískování 

otevřen.  
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POZOR! 

Všechny osoby nacházející se na pracovišti kromě uživatele se zdržují během práce daleko od 

pískovačky. Uživatel může zvyšovat a snižovat tlak vzduchu v libovolném časovém okamžiku. 

Hluk způsobený náhlým upuštěním stlačeného vzduchu při změně tlaku v soustavě může 

poškodit sluch osobám nacházejícím se na pracovišti. Změna tlaku může vést k vydobytí se 

abraziva pod tlakem z otvorů. Následkem můžou být vážné úrazy a poškození zdraví. 

 

Tabulka výběru trysek 

Vnitřní průměr 
trysky 

CFM PSI Plocha pískování 
m2/n in 

Spotřeba 
abraziva 

3/32“ 7 80 0,05 45kg 

1/8“ 15 80 0,1-0,15 68 kg 

5/32 25 80 0,2-0,25 90kg 

3/16“ 40 80 0,-0,5 136kg 

1/4" 80 80 0,4-0,45 226kg 

5/16“ 125 80 0,5-0,6 360kg 

 
DULEŽITÉ! Plocha pískování za minutu a množství použitého abraziva jsou pouze orientační. 

Parametry se mohou měnit v závislosti na pracovním výkonu. Mimochodem, každých 15 

metrů pískovací hadice snižuje tlak o 5 PSI. 

 

POZOR! 

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou závity hadice dotaženy a tryska je v rukojeti. 

Zkontrolujte, zda se závity neopotřebovaly. Podložka pod trysku musí být také kontrolována 

z hlediska opotřebení. Opotřebená podložka pod trysku může vést k erozi trysky. Volně 

připevněná tryska může během práce vystřelit z rukojeti a způsobit vážné úrazy. 

Odpojení hadice od zařízení, které je nadále pod tlakem může vést k vážným úrazům a 

dokonce smrti. Používejte bezpečnostní kolíky a svěrky při všech spojích, aby se předešlo 

případnému odpojení součástí od zařízení. 

Pokud jsou užívány odšroubované přípojky vzduchu, zabezpečte je kolíkem nebo svěrkou, 

aby se předešlo jejich případnému odpojení pod tlakem. Odpojení hadice pod tlakem může 

vést k vážným úrazům. 
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VI. DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE KOMPRESORU 

 

Za účelem zajištění správné funkce kompresoru, je třeba dodržovat následující zásady: 

 Používejte menší trysku pro kontrolu spotřeby vzduchu. 

 Nepískujte nepřetržitě. Na nějakou dobu přerušte práci, aby kompresor vystydl. 

Žádný kompresor není přizpůsoben pro nepřetržitou práci při plných obrátkách. 

Pracujte s produktivitou 70% kapacity kompresoru. 

 K připojení používejte vzduchovou hadici nebo kovové trubky o průměru alespoň ½. 

Pokud kompresor vytváří příliš mnoho vlhkosti, doporučuje se užití odvodňovače 

nebo vysoušeče vzduchu. Otevřete přetlakový ventil, aby voda pomalu vytekla. 

 Vodu z nádrže kompresoru dennodenně vyprázdněte pomocí vypouštěcího ventilu 

umístěného dole v zásobníku. V deštivý den se může v zásobníku nashromáždit 10-15 

l vody. 

 Ujistěte se, že prach vzniklý během pískování se nebude dostávat do kontaktu 

s kompresorem. 

 Zkontrolujte parametry tlaku pískovačky a nastavte kompresor v odpovídajících 

hranicích nebo použijte reduktor za účelem nastavení vhodné hodnoty tlaku. 

 

VII. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ABRAZIVA 

 

 Vlhké abrazivo způsobí poškození zásobníku a ventilů. Abrazivo i kompresor musí být 

suché. 

 Pokud je abrazivo vlhké, musí se před použitím prosít a vysušit. 

 Abrazivo nenechávejte po pískování v zásobníku, jelikož může absorbovat vlhkost a 

mít negatívní vliv na produktivitu práce. 

 Abrazivo přechovávejte na suchém místě, ne na zemi ani betonu. Abrazivo se 

doporučuje přechovávat na dřevěném stupínku. 

 Nedoporučuje se pracovat při velmi vysoké vlhkosti. 

 V případě velké vlhkosti zkuste použít jiné abrazivo, aby se zabránilo ucpávání trysky. 

 Nepoužívejte obyčejný písek. 

POZOR! Nedoplňujte abrazivo do zásobníku výše než 15 cm od horního okraje sypky. Když 

dojde během práce k odpojení hadice, může dojít k nebezpečnému rozstřiku na člověka. 
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TLAKU A ABRAZIVA 

 

Čištěný materiál                Tlak                    Druh abraziva            Granulát 

 

Ocelové zásobníky 100-125 psi     struska 10898           30/50     20/40          

Blatníky aut  50-80 psi   struska 10898  80/120  20/40 

Kamenivo  80-125 psi      struska 10898  30/50     20/40 

Ocelové skříně 80-125 psi   struska 10898      30/50     20/40   

Karoserie  100-125 psi  struska 10898  30/50     20/40    

Sklo    50-70 psi        skleněné kuličky 
karbit křemíku  30/40     100  

Dřevo   50-70 psi     skořápky ořechů 14/30      30/40 
skleněné kuličky            

 

             Přečíst bezpečnostní pokyny týkající se dýchání a nebezpečných prachů 

                                              umístěných na začátku návodu 

 

Uhelná struska 

Je používána k odstranění koroze a barvy z ocelových ploch jakými jsou karoserie nebo 

nádrže strojů. Uhelná struska je lepší od křemíkových, protože obsahuje pouze 0,1% volného 

kysličníku křemičitého a také má lepší brusné vlastnosti. Uhelná struska může být několikrát 

používána a má nízkou tendenci vlhnout. 

Ocelový písek 

Jde o velmi silný obrusný materiál vhodný pro odstranění hrubé vrstvy barvy nebo koroze. 

Jde o oblíbený materiál, protože zanechává hladký povrch. Je doporučován pro kabinové 

pískovačky i s recyklaci. 

Ocelové kuličky 

Používány pro získání saténového a matného zakončení. Jsou doporučovány pro kabinové 

pískovačky i s recyklací. 
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Oxid hlinitý 

Oxid hlinitý je vysoce brusný a ostřejší od písku (nedoporučován). Zanechává hladkou 

strukturu zakončení bez důlků. Je ostřejší od ocelových kuliček a může být několikrát 

používán. Jde o nejvíce úsporný druh abraziva. 

Plastikový písek 

Původně používán k obrusu hliníku a sklolaminátu. Velmi dobrý pro odstranění barev a 

jemných vrstev měděnky. Doporučován pro kabinové pískováčky, jelikož vytváří velmi málo 

prachu. Mimochodem, práce s ním je rychlá, dlouho vydrží a zaručuje dobrou viditelnost 

v kabině.  

 

VIII. ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

            PROBLÉM                            PŘÍČINA                          ŘEŠENÍ 

Příliš slabý tlak       Zkontrolovat „málo tlaku 
                                                                                                  vzduchu“ 
Nerovnoměrný    Příliš mnoho abraziva         Seřídit ventil abraziva  
průtok abraziva     Příliš otevřený   Lehce zavřít 

ventilační ventil                  
Příliš velká spotřeba                    abraziva     
abraziva                                        Příliš slabý tlak                   Zkontrolovat tlak 
 

 

                                                       Nečistoty v abrazivu         Prosít abrazivo 
                                                       Příliš velký granulát           Použít menší granulát  
Blokující se abrazivo                   Ucpávání trysky                 Použít větší trysku 
                                                       Ucpávání trysky                 Seřídit ventil abraziva 
                                                       Mokré abrazivo                  Vysušit abrazivo i  

kompresor 
 

 

                                                       Vlhké abrazivo                   Vyměnit za suché abrazivo 
Vlhké abrazivo                             Voda ve vzduchu                Upustit vodu v soustavě 
                                                      Voda v zásobníku               Vyprázdnit vodu ze  
         zásobníku 
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___________________________________________________________________________ 
                                                     

Střední vlhkost                    Dle možností uchovávat 
                                                                                                   abrazivo suché   
Deštivé počasí                               Střední vlhkost                   Použít vysoušeč vzduchu 
                                                       Vysoká vlhkost             Při vysoké vlhkosti  

nepískovat 
 

 

                                                       Příliš malý kompresor         Zkrátit pracovní dobu 
                                                       Příliš velká tryska                Použít menší trysku 
 
Přetížený kompresor                  Zatékání                                Utěsnit spoje 
                                                      Děravá hadice                       Vyměnit hadici 
                                                      Ucpaný vzdušný filtr   Vyčistit 
                                                       na kompresoru                        
 

 

                                                      Příliš malý kompresor           Použít větší trysku 
                                                      Přiváděcí ventil není   Otevřít ventil 
                                                      úplně otevřený                        
Nedostatek tlaku vzduchu          Příliš velká tryska                  Použít menší trysku 
                                                      Zatékání                                 Utěsnit spoje 
                                                      Díry v hadici                          Vyměnit hadici 
                                                      Ucpaný vzdušný filtr              Vyčistit 
                                                      na kompresoru                         
                                                      Poškozené nebo špinavé  Vyměnit nebo vyčistit 
                                                      uretanové těsnění                    
 

 
                                                      Prázdný zásobník               Doplnit zásbník 
                                                      Vlhké abrazivo                        Vysušit abrazivo 
Nedostačený průtok                    Příliš nízký tlak                       Zkontrolovat soustavu 
abraziva vzduchu                             Ohnutá hadice                        Narovnat hadici 
                                                       Nečistoty v abrazivu               Prosít a vyčistit 
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IX. ÚDRŽBA 

POZOR! Neprovedení níže uvedených činností před zahájením údržby vede k vážným úrazům 

nebo dokonce smrtí v důsledku náhlého úniku stlačeného vzduchu ze soustavy. 

 Úplně snížit tlak v soustavě 

 Odpojit zařízení ze zdroje napětí 

 Zablokovat přísun stlačeného vzduchu 

 Vypustit stlačený vzduch ze soustavy přes pískovací pistoli 

Opotřebované díly je třeba okamžitě vyměnit. Při práci s opotřebovanými díly se uživatel a 

osoby na pracovišti vystavují riziku úrazům vlivem abraziva a vzduchu pod velkým tlakem. 

Může to vést k vážným úrazům nebo i smrti. 

Prosakování v oblasti spojů a rukojeti trysky jsou znakem zašlých nebo uvolněných částí. 

Rukojeť trysky a spoje, které dobře nesedí nebo nepasují, se mohou pod vlivem tlaku 

rozpojit. Síla vymrštění trysky, spojů, hadice nebo abraziva a jiných pojících součástí může 

vést k vážným úrazům a dokonce i smrti uživatele a kolemjdoucích osob.  

Pro zajištění dlouhé a produktivní práce zařízení vykonávejte následující údržby: 

• Pravidelně (po 5-6 měsících běžného užívání a 10-15 hodinách intenzívního užívání) 

vyměňujte všechny spoje hadic, které mají spojitost s průtokem abraziva. 

• Vyměňujte gumové těsnící manžety po 7-10 hodinách práce pro zajištění uzavření 

• Zkontrolujte spoj, pokud se stává měkký a propouští abrazivo po celé délce i kolem 

držadla. 

• V případě opotřebení vyměňujte trysku. 

• Zkontrolujte uretanové těsnění a uzavírající mechanismus, zda-li vzduch nadměrně 

neproudí z otvoru. Ujistěte se, že těsnění není znečištěné abrazivem.     

 

X. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Zákaz vyhazování společně s jiným odpadem. 

 

Nesmíte vyhazovat použité nářadí s jiným odpadem. Zařízení je nezbytné odevzdat do 

sběrného dvora, který se na toto specializuje a recykluje elektro-odpad. 

Elektro-odpad (neboli využité elektrické a elektronické zařízení) jedná se o pokažené, dlouho 

nepoužívané, nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na baterie 

nebo na elektrický proud – pokažené počítače, hračky a elektrické přístroje, staré pračky, 

ledničky, jak rovněž i zářivky. Toto zařízení je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože 

obsahuje nebezpečné látky. 
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DULEŽITÉ! Schéma budovy umístěné v návodu je umístěno pouze názorně. Uživatel nemůže 

upravovat nářadí samostatně. Vede to ke ztrátě záruky a může dojít k poškození nářadí. 

Všechny opravy nářadí musí být prováděny kvalifikovaným mechanikem při použití 

originálních částí nebo jejich identických náhradních dílů. 

 

XI. SCHÉMA A SEZNAM ČÁSTÍ 

 

Seznam částí 

Číslo Název                                                   Číslo    Název 

1. Manometr                                               17. Tryska 

2.  Válec 1/2“ x 1/4“                                       18.  Těsnící kroužek 

3. Křížový spoj 1/2"                                       19.  Matice a šroub 

4. Koncový spoj 1/2“                                      20.   Rukojeť 

5. Kulový ventil 1/2"                                      21.   Pružina 

6. Mosazný adaptér                                        22.   Vysoušeč 1/2" (volitelný) 

7. Koncovka hadice                                        23.   Kola 

8. Obvodová hadice                                        24.   Zásobník 

9. Válec 3/4" x 1/2"                                         25.  Ucpávka 

10. Kulový ventil 1/2" (snižující tlak)              26.  Hadice 8´ x ½ 

11. Adaptér na hadice 1/2"                                27.  Šrouby a matice 

12. Svorka na hadice 1/2"                                 28.    Osový šroub 

13. Zátka 1/2"                                                    29.    Bezpečnostní ventil (vypuštění) 

14. Tryska s podpěrou                                       30.    Upouštěcí ventil 

15. Podložka pod trysku                                    31.    Tvarovka 

16. Upevňovací matice na trysku 
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Schéma 
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XII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (překlad) 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

dle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

Název výrobce:  BASS S.C. 

Adresa výrobce:  Al. Krakowska 60, Mroków 05-552  

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 

Název výrobku:  Tlaková pískovačka 

(označena výrobní značkou BASS POLSKA) 

Model(prodejní značka): BP-4204, BP-4205, BP-4254 

Parametry výrobku:  Napětí: 230V 
    Frekvence proudu: 50Hz  
    Provozní tlak: 2.00~8.00 BAR 
                                               Maximální tlak – 8.50 BAR 
                                               Zásobník – 50L 
     
Prohlášení: 

Výrobek, ke kterému se vztahuje toto prohlášení, je v souladu s normami Nařízení WE: 

1. 2006/42/WE 

2. 2004/108/WE 

V souladu s normami: 

 

EN 5501:2006/+A1:2007 + A2:2009 

EN61547:1995/+A1:2000 

EN 61000-3-2:2006 

EN 61000-3-3:2008 

 

 

17.9.2012                                                                  Michal Skiba 

                                                                      Mroków 05-552 Al. Krakowska 60 


