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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-5255  
 
 
 

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:  
 
 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 vhodné 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.  

 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.  

 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. 
 

 

III. TECHNICKÁ DATA 
 

 Model:   BP-5252 

 Napětí:  230V~50Hz 

 Příkon:   750W 

 Otáčky bez zatížení: 0-800 ot./min. 

 Úchyt:   10 mm 
 
 

IV. OBSLUHA A ZÁSADY BEZPEČNOSTI 
 

 Zařízení musí být napájeno napětím shodným s parametry v tabulce. Napětí se může lišit 
pouze v rozmezí + - 10%. 

 Zařízení kontrolujte před každým použitím. Před začátkem práce zapněte zařízení bez 
zatížení na volno po dobu jedné minuty. Zkontrolujte, zda vrták nevydává podivné zvuky. 

 Zařízení nepřetěžujte. Konec vrtáku musí být vždy naostřen. Během vrtání na zařízení příliš 
netlačte. Pokud se sníží otáčky, povolte tlak. Pokud se vrtačka náhle zastaví, vypněte 
zařízení. 

 Vyměňte uhlíky. Použité uhlíky vyměňte oba najednou, jinak kontakty nebudou fungovat. 

 Vrtačka se nesmí používat, pokud je poškozena izolace nebo zástrčka a zásuvka. Pokud se 
objeví během práce jiskry ze zařízení, zanechte práce a vadu odstraňte. 

 Zařízení používejte opatrně. Po použití zařízení uložte na bezpečné místo, aby nedošlo k 



zasažení proudem. 
 

 
V. SKLADOVÁNÍ 
 

 Pravidelně zařízení kontrolujte před každým použitím. V případě poškození závadu 
odstraňte. Kontrolujte kabely, zástrčku. Kontrolujte i uhlíky, zda nejsou vypálené, ložiska a 
hybné části. 

 každá součástka musí být náležitě udržovaná. 

 Kontrolujte stav izolace. Nepřetěžujte zařízení. 

 Zařízení skladujte na suchém místě bez dosahu dětí. 
 
 
 

VI. SCHÉMA VRTAČKY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

číslo název počet číslo název počet 

1. Vrták M4x16 
levý 

1 11. Indukční cívka 2 

2. Úchyt vrtáku 1 12. Kondenzátor 1 

3. Spojka 1 13. Přepínač 1 

4. ložisko608 1 14. Vrták ST4x14 2 

5. Rotor 1 15. Úchyt převodu 1 

6. Ložisko626 1 16. Gumový rukáv 1 

7. Stojan 1 17. Převod 1 

8. Uhlíková 
násadka 

2 18. Obal 2 

9. Uhlík 2 19. Tabulka 1 

10 Umístění 
uhlíku 

2 20. Vrták ST3x16 8 

 
 
 
 

VII. OCHRANA PROSTŘEDÍ 
 

 
     Zákaz vyhazování zařízení do běžného domovního odpadu. 
 

Použité zařízení nevyhazujte mezi odpadky. Mělo by být umístěno do sběrných dvorů k recyklaci 
elektrozařízení.  
 
Použitá elektrická zařízení, nebo zničená, dlouho nepoužívaná, nepotřebná elektrické a 
elektronické, které pracovaly díky proudu nebo baterií, zkažené počítače, hračky el., staré pračky, 
ledničky, lampy jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují škodlivé látky.  
 
Důležité! Uživatel nemůže měnit a modifikovat zařízení sám. Došlo by tím ke ztrátě záruky.  
Všechny opravy by měly být vykonány kvalifikovaným mechanikem za použití originálních 
součástek, nebo identických součástek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
 
Prohlášení o shodě - překlad 
podle ISO/IEC 22 a EN 45014 

 
Název výrobce: BASS S.C 
Adresa Výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552 pošta Magdalenka 
 
Prohlašujeme, že výrobek splňuje evropské normy 
 
Název výrobku: Elektrická vrtačka – výrobní znak BASS POLSKA 
 
Model obchodní značení:  BP-5252, BP-5253, BP-5256,BP-5257 
 
Parametry výrobku:   Napětí: 230V 50 Hz  
Příkon:  BP-5252 a BP-5257 750W; BP-5253 a BP-5256 850W  
Přepínač otáček pravý, levý 
Rychlost: 0-800 ot./min 
Úchyt vrtačky: 10 mm  
 
Prohlášení:  
 
Výrobek, ke kterému se vztahuje toto prohlášení splňuje normy WE 
 
1.2006/42/WE 
2.2004/108/WE 
 
Podle norem: 
 
EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN 60745-2-1:2010 
EN 60745-2-2:2010 
 
 
17.3.2013     
 
Michal Skiba 



 
05-552 Mroków, Al. Krakowska 60  


