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Před použitím zařízení si přečtěte důkladně návod 
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Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím se důkladně seznamte s návodem 
obsluhy zařízení a bezpečností práce. Uschovejte návod i k dalšímu použití, náhledu. 
 
Návod byl přeložen z výrobní verze dodávaný výrobcem v anglickém jazyce.  
 

I. Záruka a Servis 
V případě poruchy kontaktujte svého prodejce. 
 
Soupis garance-záruky 
 
Garantujeme odběrateli, uživateli správné fungování výrobku pod podmínkou uživatele, že jej bude 
s opatrností a zásadami zde uvedenými v návodu používat. Návod je uživateli přiložen k výrobku. 
 
Záruka se vztahuje kupujícímu na vady vzniklé na základě fyzikálních příčin v prodaném výrobku. 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin z důvodu: 

 špatného zacházení 

 špatného výběru výrobku k existujícím podmínkám v místě montáže 

 špatné montáže, uchovávání, skladování, tepelného poškození nebo celkového  
poškození výrobku a způsobené tímto zacházením vady 

 poškozením  výrobku vzniklé z důvodu použití neoriginálních materiálů a součástek, 
které nebyly doporučeny výrobcem 

 poškozením z důvodu náhlé osudové události,  neovlivnitelných vlivů (požár, povodeň, 
atmosférické vlivy atd.) 

 vadného chodu zařízení mající vliv na chod výrobku 
 
Záruka se nevztahuje na části podléhající normálnímu spotřebování, nebo materiálů jako jsou filtry, 
žárovky, baterie, ložiska, oleje, chlazení atd.) Záruka se nevztahuje na výrobky, které není možné u 
výrobce identifikovat podle předloženého dokumentu, jako výrobky zakoupené u něj.  
 



Uživatel ztrácí záruku v případě: 

 změna, zásah do výrobku 

 použití neoprávněnou osobou 

 jakýchkoliv úprav výrobku osobou neoprávněnou 

 nedodržením přestávek, pokud jsou stanoveny 
 
Základem pro přijetí reklamace je splnění těchto podmínek: 

 Nahlášení reklamace uživatelem 

 Doložení kopie faktury nebo paragonu zakoupeného zboží (reklamovaného výrobku) 
 
 
Zásady bezpečnosti přepravy 
 
Osobní dodání, nebo prostřednictvím dodávkové služby předání výrobku – reklamovaného 
produktu do sídla prodejce. 
 
Výrobek poslaný k opravě musí být dodán v obalu v čistém stavu. V případě chybějícího obalu 
reklamující nenese odpovědnost za poškození z důvodu převozu.  
 
V případě neuznání reklamace reklamovaný produkt bude navrácen reklamujícímu na jeho 
písemnou žádost pod podmínkou předem zaplaceného poštovného za poslání výrobku   zpět 
kupujícímu.  
 
 

II. Zásady bezpečnosti 
Pozor. Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržením níže uvedených instrukcí by mohlo dojít 
k poranění elektřinou, požáru, vážným úrazům těla.  
 
Pracovní místo – místo práce 

 Udržujte místo práce v čistotě. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost 
nehody. 

 Dávejte pozor na podmínky v místě práce. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých a mokrých 
místech, na místech, kde prší. Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení poblíž lehce 
zápalných plynů a hořlavin. 

 Znemožněte přístup k zařízení dětem. Děti se nesmí nacházet v místě práce. Rozptýlení 
může být příčinou nehody-buďte opatrní. Nedovolte dětem přenášet zařízení ani 
žádných součástek s ním spojených. 

 
Bezpečnost související s elektřinou 
 
1.  Zástrčka musí padnout(sedět) do zdířky-zásuvky. Nikdy neupravujte el. zástrčku a to žádným 
způsobem. Neupravená zástrčka kompatibilní se zdířkou zásuvky snižuje riziko úrazu, poranění 
elektrickým zařízením. 
2. Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou roury, ventilátory i chladiče. Hrozí 
riziko poranění elektřinou, pokud je tělo uživatele uzemněno. 
3. Je nevhodné vystavovat elektrické zařízení na déšť, nebo do vlhka. Voda, která by se dostala do 
zařízení zvyšuje poranění elektrickým proudem. 
4. Nesmí se prodlužovat síťový kabel. Netahejte za kabel z důvodu odpojení ze zásuvky. Síťový 
kabel držte dále od tepla, oleje, ostrých hran a hýbajících se částí. Poškozený, přetržený kabel 



zvyšuje riziko poranění. 
5. Při práci se zařízením venku používejte prodlužovačku určenou 
 
Zásady bezpečnosti k venkovnímu užití 
 
Zařízení je možné používat pouze tehdy, když jsou použity bezpečnostní zásuvky, zástrčky. 
 
Bezpečnost uživatele 
 
1. V průběhu práce se zařízením je třeba být ostražití a mít jasný rozum. Nesmí se používat zařízení 
pod vlivem alkoholu, omamných a návykových látek, léků napsaných na recept.  Čtěte příbalové 
informace k lékům, pokud nějaké používáte, pokud mají vliv na pozornost. Pokud máte jakékoliv 
pochybnosti, zařízení neobsluhujte, nepoužívejte. 
2. Je nutné používat ochranné prostředky, pomůcky k práci. V průběhu práce je nutné nosit 
ochranné brýle, masku proti prachu, pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu, helmu nebo 
chrániče na uši, pokud to vyžaduje situace. Snižuje se tím riziko nehody. 
3. Předcházejte mylnému zapnutí/zprovoznění zařízení. Před zapnutím, zapojením do zásuvky je 
nutné zkontrolovat, že je vypínač zařízení v pozici OFF. V průběhu přenosu zařízení jej neneste za 
kabel, šňůru, zástrčku z důvodu nehody. 
4. Odstraňte od zařízení všechny  utahovací klíče před zapnutím zařízení. Klíč připevněný k hybným 
částem zařízení by mohl způsobit nehodu, poranění. 
5. V průběhu práce je důležité udržovat stabilní, pevnou pozici svého těla a rovnováhu. Získáte tím 
lepší kontrolu nad zařízením. 
6. Oblékněte se vhodně. Nenoste volné oděvy, bižuterii, šperky, aby nebyly vtaženy do hybných 
částí zařízení. Doporučuje se obutí s protiskluzovou podrážkou, podešví. Dlouhé vlasy stáhněte do 
copu, zabezpečte. Vždy noste ochranné oděvy. 
7. Používejte předměty k utažení, držáky k obráběnému předmětu. Je to bezpečnější. Oběma 
rukama můžete používat zařízení. 
 
Bezpečnost spjata s používáním, uskladněním 
 
1.  Nepřetěžujte zařízení. Dodržujte přestávky při práci se zařízením. Déle tím vydrží. Nepoužívejte 
součástky, které by měly zvýšit výkon zařízení. 
2. Nepoužívejte elektrozařízení, pokud má poškozen kabel, nebo zástrčku. 
3. Před začátkem seřízení, opravy, výměny součástky, nebo před uskladněním je třeba vypnout 
zařízení od proudu ze zásuvky . Tyto  bezpečnostní pokyny  snižují riziko možného zapnutí. 
4. Zařízení uchovávejte dále od proudu, zásuvek před možným zneužití, zapnutí nepovolanou 
osobou, nebo dětí. 
5. Důkladně uschovejte zařízení, dobře se o něj starejte. Zkontrolujte, zda nemá zařízení vady 
hybných částí, zda nejsou poškozeny součástky zařízení před dalším započetím práce. 
 
 
Zásady bezpečnosti spjaty s používáním zařízení 
 
6.  Je nutné používat zařízení, nebo součástky, které jsou popsány v tomto návodu obsluhy. Použití 
zařízení jiným způsobem by mohlo způsobit vážné nehody. 
7. Poškozenou zástrčku, spínač je nutné vyměnit v autorizovaném servise. Není možné používat 
zařízení s jiným spínačem, vypínačem. 
8. Zařízení není možné nechat bez dozoru, pokud je zapnuto. Před ukončením práce, odchodu z 



místa práce je třeba vypnout zařízení a počkat na jeho celkové zastavení chodu. 
9. Pokud došlo k poškození hlavního kabelu, je třeba jej vyměnit na odpovídající síťový kabel. Kabel 
je možné zakoupit u dodavatele zařízení. Kabel může být vyměněn pouze autorizovaným servisem, 
nebo kvalifikovaným elektrikářem. 
 
Servis 
 
Oprava zařízení může být provedena jedině vyškoleným personálem.  Zaručí to bezpečnou práci se 
zařízením. 
 

III. Zásady bezpečnosti spjaty s použitím zařízení 
 
1. V průběhu práce dochází k velkému zvýšení teploty vzduchu i okolí, nahřívání, mohlo by dojít k 
popaření. 
2. Neodkládejte  hřevnou ručku na stůl, ani na jiná místa, pokud nejsou chráněna úchytem. 
3. Neblokujte proud vzduchu – vytvořte vzduchovou mezeru 
4. Po ukončení práce odložte hřevnou, zahřívací  ručku na úchyt, počkejte, až vychladne a následně 
vypněte zařízení od proudu. 
5. Vzdálenost mezi vzduchovou mezerou – prostor k  proudění vzduchu a předmětem by neměla 
být menší než 2mm. 
6. Vyberte odpovídající trysku k výkonu práce. Různé trysky jsou dodávány k různým teplotám. 
 

IV. Technická data 
 
Model                                                  BP-4854 
Síla                                                        650W 
Druh vzduchové pumpy                        Ventilátor - bez kartáčů 
Max. Průtok vzduchu                            120 l/min 
Rozsah regulace teploty                       100-450°C 
Tip osvětlení                                         indikátorové lampy LED 
Délka vedení ručky (držadla)                120 cm 
Rozměry                                                13,5x10x15cm 
Váha                                                      1,55kg 
Hladina hluku                                        <45dB 
 
 

V. Popis součástek zařízení 
 
pouzdro držadla -  oslona raczki 
Držadlo, držák – raczka 
Zahřívací součástka – element grzewczy 
Slídový papír  - papir mikowy 
 

VI. Vlastnosti zařízení 
 

 vybavena čidlem k uzavření obvodu a k plynulému řízení teploty 

 zabudovaná indikátorová lampa LED 

 zařízení je velice silné a rychle se zahřívá na požadovanou teplotu 



 důkladné a stabilní ovládání teploty s malým vlivem průtoku vzduchu 

 svařování bez olova 

 vybavena regulovaným, plynulým průtokem vzduchu, jednoduchá regulace teploty a 
všestranné využití 

 držadlo s vypínačem dlaní se spouští automaticky po dotyku operátora 

 funkce automatického chlazení prodlužuje životnost zahřívacích součástek zařízení a 
chrání hřevnou, zahřívací  pistoli 

 vybavena tichým ventilátorem dlouhé životnosti. Vysoké kvality je i zahřívací 
součástka o dvakrát vyšším výkonu zaručuje  efektivnější práci a menší spotřebu 
energií. 

 

VII. Využití 
 

 zařízení je určeno k pájení (svařování) různých součástek SOIC,CHIP,QFP,PLCC,BGA 
atd. (i ke spojování kabelů) 

 zařízení může být využito i nahřívání, odstraňování barvy a lepidla, k rozmražování, 
letování, pájení gumy atd.  

 

VIII. Obsluha 
 
1. Umístit rukojeť, ručku do úchytu 
2. Připoj zařízení k proudu 
3. Vyber trysku (doporučuje se větší tryska) 
4. Zapni zařízení tak, aby se na ukazateli objevilo ,,--,, což znamená způsob, stav činnosti (týká se 
modelu s LED displejem) 
5. Zmáčkni tlačítko se šipkou na horu, nebo dolu (přepínač obrátek) pro nastavení odpovídající 
teploty ( týká se modelu s displejem LED ) 
6. Přetoč otočný regulační knoflík teploty pro nastavení teploty ( týká se modelu s Indikátorovou 
LED lampou) 
7. Úchopem držadla se zařízení začne nahřívat. Nastavte průtok vzduchu pomocí regulačního 
knoflíku (kolečka) a začněte práci. 
8. Po odložení ručky, držadla na úchyt – zařízení přestane hřát a začne se chladit. Když je teplota 
nižší než 100ºC na ukazateli se objeví ,,--,, . Když je teplota nižší než 70ºC, vypne se přívod vzduchu. 
9. Pro vypnutí zařízení je třeba jej odpojit od proudu.  
 
 

IX. Nastavení teploty  
 
Model s indikátorovou LED lampou  
 
Přetočit otočný regulační knoflík(kolečko) teploty do odpovídající pozice.  
 
Model s displejem  
 
Zmáčkni tlačítko se šipkou na horu, nebo dolu (přepínač obrátek) pro nastavení odpovídající 
teploty   - sledujte zobrazení na displeji. 
 
Pootočením regulačního kolečka ve směru hodinových ručiček zvýšíte teplotu o 1ºC. Přetočením 



regulačního  kolečka proti směru hodinových ručiček, teplota se sníží o 1ºC. Stálé držení 
regulačního  kolečka  - teplota rychle stoupá/klesá. Po zmírnění stisku – na displeji se za 2 sekundy 
zobrazí nastavená a aktuální  teplota , nebo ,,--,,  stav bdělosti. 
 

X. Vysvětlení symbolu 
,,--,, znamená teplota nižší než 100ºC, stav bdělosti. Objevuje se, když je držák, ručka umístěna v 
úchytu. 
 
,,S-E,, znamená problém s čidlem, zahřívací součástkou atd. Kontaktujte se servis. 
 
,,S-A,, znamená problém s pamětí zařízení. 
 
Pokud je teplota nižší než 50ºC a neroste, znamená to problém se zahřívací součástkou. V tomto 
případě kontaktujte se servis.  
 

XI. Výměna zahřívací součástky 
 
1. Hřevná, zahřívací součástka je možné vyměnit, pokud je zařízení zchlazeno. 
2. Dotáhnout 2 šrouby připevněné na držadle, ručce, tak, jak je ukázáno na nákrese. 
3. K  rozmontování držadla, ručky je nutné odejmout kryt, pouzdro. 
4. Opatrně přesunout zařízení a odtáhnout 3 šrouby upevňujícího uzávěru 
5. Odtáhněte uzávěr a odstraňte upevňovací uzávěr který ho svírá 
6. Vyjměte zahřívací součástku i  slídový papír dělící ho od kovové roury. Dávejte pozor, aby nedošlo 
k poškození uzemňujícího spoje. 
7. Zaviňte novou hřevnou, hřející součástku do slídového papíru a umístěte jej do kovové roury. 
Ujistěte se, že je součástka správně přimontovaná. 
8. Zapněte součástku analogicky do základního výrobního nastavení. 
9. Přimontujte držák, ručku. 
 
Pozor! Výměna hřevné, hřející součástky by měla být vyměněna kvalifikovanou, vyškolenou 
osobou. V případě pochybností kontaktujte servis.  
 
1. Nepoškoďte uzemňující spoje na kovové ručce. 
2. Nepoškoďte spoje v hybných částech. 
3. Součástka kolem držáku, ručky by měla být umístěna uvnitř kovové roury. 
 

XII. Ochrana prostředí 
 
Zákaz vyhazování zařízení do domácího odpadu. 
Nedovoluje se vyhazovat použité zařízení do domácího odpadu. Zařízení by mělo být odvezeno do 
sběrny odpadu, kde recyklují, zlikvidují  elektro-odpad.  
 
Elektroodpad – použité elektrické zařízení, dlouho nepoužívané, nepotřebné elektrické a 
elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na proud, nebo baterie  - pokažené počítače, hračky, 
staré pračky atd. Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad.  
 
Důležité! Uživatel nemůže měnit strukturu zařízení sám. Ztrácíte tím záruku a je možné poškození 
zařízení. Všechny opravy by měly být vykonány kvalifikovanou osobou, který použije originální 
součástky.  



XIII. Prohlášení o shodě 
 
dle ISO/IEC GUIDE 22 I EN 45014 

 
Název výrobce: BASS.S.C 
Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków  
 
Prohlašujeme, že výrobek souhlasí s normami Evropské Unie 
 
Název produktu: Pájka – svářečka plastu 
(označena výrobním označením BASS POLSKA)  
 
Model (obchodní značení)   BP-4854 
 
Data výrobku:     Napětí – 230V 
                             Frekvence proudu – 50 Hz 
                             Síla nominální – 650W 
                             Plynulá regulace teploty 100 - 450 ºC 
 
Prohlášení:     
Výrobek, ke kterému se vztahuje toto prohlášení, souhlas splňuje podmínky stanovené předpisy 
Evropské Unie:  
1. 2006/95WE 
 
 
Podle Norem :  
 
EN 60335-2-45:2002 
EN 60335 – 1:2002+A1+A11:2004+A12:2006+A2:2006 
 
  
 
 
 
 
 
  
  


