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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny spojené s 

nástroji a bezpečnosti při práci a manipulace. Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.  

 

Tento návod k obsluze byl přeložen z tovární verze manuálu dodávaného. 

 

V příloze:  

a. prohlášení o shodě výrobce BASS S.C. 

Zařízení opatřené známkou BASS POLSKO 

Zařízení s uvedenou ochranní známkou společnosti BP-4522 

 

I. ZÁRUKA A SERVIS  

 

Servis Výrobce BASS S. C.  

 

Al. Krakowska 60  

Mroków 05-552  

www.bass.pl  

Kontakt: e-mail serwis@bass.pl  

 

Vyplňte, prosím, reklamační formulář na stránce: 
www.serwis.bass.pl 

 

Podmínky záruky  

 

Ručitel zaručuje kupujícímu správnou funkci výrobku, za předpokladu, že bude ho využívat v 

souladu s účelem a principy stanovenými v návodu k obsluze, který byl doručen kupujícímu 

společné s nabytým zbožím.  

 

mailto:serwis@bass.pl
http://www.serwis.bass.pl/


 

 

Ručitel je zodpovědný vůči Kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z příčin vyplývajících z 

prodaného produktu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, zejména v 

důsledku:  

- nesprávného použití výrobku,  

- nevhodného výběru produktů pro podmínky na místě instalace,  

- nesprávné instalace, údržby, skladování a přepravy výrobku,  

- mechanického, chemického, tepelného nebo úmyslného poškození výrobku a tak 

vzniklých vad, 

- poškození výrobku v důsledku používání neoriginálních materiálů / součástek v rozporu 

s pokyny výrobce,  

- škody vyplývající z náhodných událostí, faktoru, které se jeví  

z důvodu vyšší moci (požár, povodeň, blesk, atd.)  

- poruchy jiných zařízení ovlivňující provoz tohoto výrobku 

 

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, náhradní díly a spotřební 

materiál, jako filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, maziva, oleje, chladiva, atd.). Tato 

záruka se nevztahuje na zboží, které na základě předložených dokumentů a vlastnosti 

výrobku nelze identifikovat jako výrobek zakoupen od ručitele.  

 

Kromě toho, kupujícímu nelze zaručit práva výrobků v případě:  

- jakékoli úpravy výrobku,  

- jakékoli manipulace s výrobkem prováděnou neautorizovanými osobami, 

- jakýkoli pokusu o opravy prováděné neautorizovanými osobami, 

- nesplnění povinnosti provádět pravidelné kontroly, pokud jsou nutné. 

 

Základem přijetí stížnosti k posouzení je splnění všech následujících podmínek:  

- ohlášeni reklamace kupujícímu 

- předložení kopie faktury nebo účtenky potvrzující nakup reklamovaného produktu, 

- osobní dodaní nebo dodaní reklamovaného produktu Ručiteli prostřednictvím dopravce 

(spediční společnosti)  

  

Výrobek odeslán do servisních služeb by měl být dodán v originálním balení v čistém stavu. 

V nepřítomnosti balení ručitel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v průběhu 

přepravy.  

 

V případě, že reklamace není uznána, bude reklamovaný produkt vrácen. 

 

  



 

 

II. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

 

PRAVIDLA PRO PRVNÍ POMOC  

 

Zasažení elektrickým proudem: odpojte zdroj elektrického proudu nebo použijte suchý 

izolátor pro vlastní ochranu při odstavení postižené osoby od elektrického vodiče. 

Postižené osoby se nedotýkejte holýma rukama, dokud není v bezpečné vzdálenosti od 

vodiče.  

Měli byste okamžitě přivolat pomoc v podobě kvalifikovaných a vyškolených pracovníků. 

 

Místo výkonu práce  

 

• Pracovní prostor udržujte čistý. Nepořádek na pracovišti zvětšuje pravděpodobnost 

nehody.  

• Dávejte pozor na podmínky na pracovišti. Nepoužívejte nářadí, pokud je vlhké nebo 

mokré. Nevystavujte dešti. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin 

a plynů.  

• Udržujte děti mimo dosah zařízení. Děti by neměly být na pracovišti. Každé nesoustředění 

může být příčinou nehody. Nedovolte dětem, aby přenášely zařízení nebo jakékoli 

příslušenství s ním související.  

Neoprávněné osoby by měly se držet minimálně 5 m od místa práce. 

Nástroj by měl být umístěn v dobře osvětlené místnosti na stabilní, rovný povrch. Pracoviště by 

mělo být suché, dobře větrané a umístěné mimo dosah hořlavých látek. Pracoviště by mělo být 

prostorné a poskytovat prostor pro jiskry a třísky, které se uvolňují u broušení. 

Pomoci úchopu připevněte nástroj na pracovní stůl a pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny 

šrouby utažené.     

 

Bezpečnost související s elektrikou 

 

1. Zástrčka se musí vejít do zásuvky. Nikdy a v žádném případě neupravujte zástrčku. 

Nepoužívejte rozbočovači zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Nemodifikovaný 

konektor kompatibilní se zásuvkou snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.  

2. Vyhněte se kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ventilátory a 

chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, když je tělo uživatele 

uzemněno.  

3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti a vlhkosti. Voda, která se dostane dovnitř nástroje, 

zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.  

4. Nepřetěžujte síťový kabel. Nepoužívejte kabel pro přenos ani pro přetahovaní nástroje. 

Netahejte za kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před horkem, 



 

 

olejem, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozený nebo odřený napájecí kabel 

zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.  

5. Nepoužívejte kompresor, je-li jeho spínač nebo napájecí kabel vadný.  

6. Při použití zařízeni na venku, se musí používat prodlužovací kabel vhodný pro venkovní 

použití. Tento nástroj by měl být používán pouze tehdy, pokud je napájecí systém vybaven 

pojistkou.  

 

Bezpečnost uživatele  

 

1. Při práci s využitím nástroje chovejte se opatrně a mějte zdravý rozum. Nepracujte s 

nářadím, pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Přečtěte si leták léku, které užíváte, 

abyste zjistili, zda mají oné vliv na posouzení situace a reflexy. Pokud máte jakékoliv 

pochybnosti, nástroj nepoužívejte.  

2. Používejte vhodné ochranné doplňky. Při práci s nářadím používejte ochranné brýle, 

respirátor, neklouzavou obuv, přilbu a chrániče sluchu kdykoli si to vyžádá situace. Tím se 

sníží riziko nehod.  

3. Vyhněte se náhodnému spuštění nářadí. Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že 

vypínač je v poloze OFF. Nedržte přístroj, při jeho přenášení na jiné místo, za zapínač, 

protože to zvyšuje riziko nehody.  

4. Před zapnutím nářadí se vždy ujistěte, zda jsou všechny seřizovací klíče odstraněné. Klíč 

připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může způsobit zranění.  

5. Nesahejte na místo připevnění zařízení. Během provozu a při obsluze zařízení udržujte 

stabilní polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu zařízení v případě nepředvídaných 

okolností.  

6. Správně se oblékejte. Nenoste volné šaty nebo šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými 

díly. Doporučuje se při prací s nářadí nosit boty s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy by 

měly být zajištěny. Používejte ochranné čepice pro zakrytí dlouhých vlasu. Vždy noste 

ochranné pracovní oděvy.  

 

Bezpečnostní vztahující se k používání a údržbě 

 

1. Kompresor by měl být skladován na volnoběh.  

2. Není-li kompresor používán, měl by být uložen v uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

3. Používejte pouze vhodne nářadí.   

4. Nepoužívejte přiliš malé zařízení pro práci při velkém zatížení. 

5. Nepoužívejte kompresor k  účelům ke kterým nebyl navržen. 

6. Nepřetěžujte nářadí. Přístroj bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které byl 

navržen. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství, které zvýší výkon nástroje. 

7. Nepoužívejte elektrické nářadí, které má vadný spínač. Zařízení, které nemůže být ovládáno 

spínačem je nebezpečné a je třeba je opravit.  



 

 

8. Před úpravou, opravou, výměnou příslušenství nebo před uložením nářadí odpojit od 

elektrické sítě. Takové opatření snižuje riziko náhodného spuštění.  

9. Nástroj by měl být přechováván mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Dostání se 

do rukou neoprávněné a neproškolené osoby činí z nebezpečný nástroj.  

10. Nastroj by měl  být pravidelně udržován. Zkontrolujte nastavení pohyblivých dílu, 

jejich spojení, neporušenost, upevnění, netěsnosti a všechny další podmínky, které 

mohou mít vliv na činnost. V případě nesrovnalostí by nástroj měl být okamžitě 

opraven. Mnoho chyb má svůj zdroj v nesprávné údržbě.  

11. Používejte nástroje a jejich příslušenství v souladu s těmito pokyny a správným 

způsobem. Je třeba vzít v úvahu podmínky a druh vykonávané práce. Zneužítí 

nástroje může způsobit vážné úrazy.  

12.  Vadný spínač by měl být nahrazen v autorizovaném servisu. Nepoužívejte nástroj s 

vadným spínačem.  

13.  Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuté. Než odejdete, vždy vypněte 

nářadí a počkejte, až se zcela zastaví.  

14. Je-li hlavní kabel poškozen, musí být nahrazen odpovídajícím kabelem. Kabel lze 

získat od distributora přístroje. Kabel lze vyměnit autorizovaným servisním 

zástupcem nebo kvalifikovaným elektrikářem.  

 

Servis 

Servisovaní nástroje by mělo být provedeno pouze kvalifikovaným personálem s 

použitím kompatibilních náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečný a efektivní provoz 

nástroje.  

 

III. BEZPEČNOST v souvislosti s používáním KOMPRESORU 

 

UPOZORNĚNÍ! Dříve, než kompresor nainstalujete, spustíte a nastavíte, pečlivě si přečtěte 

všechny pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení a zranění osob. 

 

1. Nepřetěžujte zařízení nad doporučení  výrobce.  

2. Nedovolte, aby se kompresor nebo jeho součásti namočily.  

3. Nikdy nenechavejte zapnutý kompresor bez dozoru.  

4. Nikdy nedovolte, aby s kompresorem pracovaly děti. Držte jej mimo dosah dětí.  

5. Nepoužívejte kompresor  odlišně od toho, co je dohodnuto v nákupní objednávce.  

6. Sami nikdy přístroj neopravujte, neupravujte, nerozebírejte. 

7. Nepoužívejte kompresor, když je okolní teplota je velmi vysoká. 

8. Je-li kompresor v provozu a vydává neobvyklé zvuky nebo se přehřívá měli byste jej 

okamžitě vypnout a počkat 30 minut, aby se schladil.  

9. kompresor je třeba zkontrolovat před každým použitím. V případě zjevných vad nebo 

vadných dílů, se musí před použitím opravit.  



 

 
 

D6 D7 D8 

 
 

                                Úhel pohledu 45 °                                    Pohled z vrchu 

10. Odpojte kompresor od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte, před opravou, výměnou 

příslušenství nebo před údržbou.  

11. Nesměrujte stlačený vzduch na lidi a zvířata.  

12. Ujistěte se, že napájecí kabel není v kontaktu s horkými předměty, olejem nebo ostrymi 

hranami. 

13. Pro svou vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly a příslušenství doporučené 

výrobcem. Používání neschváleného příslušenství zvyšuje riziko nehod souvisejících s 

používáním zařízení.  

14. Maximální provozní doba kompresoru je 30 minut. Před dalším použitím počkejte 15 

minut, aby nástroj vychladl.  

 

IV. SPECIFIKACE  

Model BP-4522 

Napájení DC 12V / AC 230 V 

Maximální výkon 100W 

Výnos 30 l/min 

Max. provozní doba 20 minut 

 

Orientační údaje: huštění standardní pneumatiky (195/60 R15) během 5-6 minut od 0-40 

PSI při venkovní teplotě 25 °C. 

V. VLASTNOSTI ZAŘíZENí 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

D1. 5 LED svítilna (F1)     D2. Manometr (F2)  

D3. Rukojeť        D4. Skladování kabelu 

D5. Spínač (F3)       D6. Nástavce 

D7. Hadice na stlačený vzduch s konektorem   D8. Napájecí kabel 230V 

D9. 12V napájecí kabel do auta zapalovače  

 

  Regulace tlaku                                                             Tlakoměr je vybaven podsvícením 

Ukazatel tlaku                       Spínač světel 

 

VI. PROVOZ  

POZOR! Nepřehustěte nafukovaný objekt. 

Kompresor má vestavěný tlakoměr, který automaticky vypne kompresor, pokud tlak 

překročí předem stanovenou hodnotu. 

 

Nastavení požadovaného tlaku  

Nastavit červenou šipku ukazatele na požadovanou hodnotu tlaku otočením stavěcího 

kroužku (F2)  

 

Huštění pneumatik 

Pouze v případě AC 230V 

1. Připojte vzduchovou hadici k ventilku pneumatiky našroubováním ve směru 

hodinových ručiček.  

2. Před zahájením práce, vytáhnete cely napájecí kabel 230V.  



 

 

3. Chcete-li zapnout kompresor, připojte jej ke zdroji napájení 230V a stiskněte 

přepínač s označením AC (F3)  

4. Chcete-li vypnout kompresor, částečně stisknete tlačítko označené DC a 

přepnete jej zpět na "0".  

 

Pro 12V DC  

1. Připojte vzduchovou hadici k ventilku pneumatiky našroubováním ve směru 

hodinových ručiček. 

2.  Před zahájením práce, vytáhnete cely napájecí kabel 12V.  

3. Chcete-li zapnout kompresor, zapojte 12V auto zástrčku do zapalovače a 

stisknete část spínače označenou DC (F3)  

4. Chcete-li vypnout kompresor, částečně stisknete tlačítko označené AC a 

přepnete jej zpět na "0". 

 

Huštění míče, matrace, nafukovací hračky apod.  

1. Připojte vzduchovou hadici k vhodné koncovce (přiloženy v baleni kompresoru) 

našroubováním ve směru hodinových ručiček. 

2. Před zapnutím kompresoru se ujistěte, že koncovka je správně nasazena na 

hadici.   

3. Umístěte koncovku hadice jdoucí z kompresoru do ventilku huštěného objektu. 

 

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

  Zákaz vyhazování elektrospotřebičů společně s jiným domovním odpadem.  

 
Nevyhazujte použité spotřebiče do komunálního odpadu.  Spotřebič musí být likvidován na vyhrazeném místě, 

podílejícím se na likvidaci a recyklaci elektronického odpadu např. technické služby.  

Mezi elektro-odpad (odpad elektrických a elektronických zařízení) se člení dlouho nepoužívané, již nepotřebné 

elektrické a elektronické zařízení, které spotřebovává proud nebo baterie - rozbité počítače, hračky a 

elektronické přístroje, staré pračky, ledničky, a vyhořelé zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, 

protože obsahují jedovaté látky.  

 

DŮLEŽITÉ! Schematické znázornění zahrnuté v pokynech je uvedeno pouze pro ilustrativní účely. Nástroj 

nemůžete upravovat sami. To vede ke ztrátě záruky a může dojít k poškození nástroje. Jakékoliv opravy 

nástrojů by měly být prováděny kvalifikovaným mechanikem za použití originálních nebo stejných dílu.  

  

  



 

 

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
                                                               podle ISO/IEC Guide 22 i EN 45014 

 

Název výrobce:  BASS S.C 

Výrobce adresa:  Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków 

 

Prohlašujeme, že produkt je v souladu s normami EVROPSKÉ UNIE 

 

Název produktu:  Zařízení pneumatický kompresor (označené ochrannou známkou BASS 

POLSKA) 

 

Model (ochranné známky)  BP-4522 

 

Technické údaje produktu: Napětí: 12V / 230V  

Frekvenční rozsah: 50 Hz  

Jmenovitý výkon: 100W  

Tlak: 100psi (7 bar)  

Maximální kapacita: 30I / min  

Maximální pracovní doba: 20min 

 

Prohlášení: 

 
Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je v souladu s požadavky směrnic ES: 

1.  200 6/4 2/WE  

2.  200 4/1 08 /WE  

3.  8 7 / 4 0 4 / E W G  

4.  9 0 / 4 8 8 / E W G  

5.  9 3 / 6 8 / E W G  

 

Podle následujících norem: 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-3 + Al2011 

 

 

17. 09. 2012       Michal Skiba 

Mroków 05-552, Al. Krakowskie 60 

 

 


