
 

BRUSKA NA BETON  
 

BP-5457 
 

 

 

Návod k obsluze 
 

 

PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.   

 

 
 

 

 

  Parametry výrobku:   - Výkon: 1500 W  

- Napětí: 230 V, ~ 50 Hz  

- Otáčky: 2500 - 4500 rpm  

- Průměr brusného kotouče: 140 mm  

- Stupeň krytí IP20 - Třída 
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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se 

obsluhy nástroje a bezpečnosti práce. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí. 

 

Návod byl přeložen z výrobní verze návodu dodané výrobcem v anglickém jazyce.  

 

Připojeno: 

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S.C. 

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA 

Zařízení označeno obchodním označením BP-5457 

 

I. ZÁRUKA A SERVIS  
 

Servisní středisko výrobce BASS S.C.  

Al. Krakowska 60  

05-552 Mroków, Polsko 

www.bass.pl   

Kontakt: e-mail serwis@bass.pl  

  

Záruční podmínky 

 
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 

24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 

používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.  
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ZÁRUKA A SERVIS 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 

(neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel 

na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus 

o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou 

KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 

funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 

záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 

součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený 

datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu 

s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, 

nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným 

zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené 

značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných 

olejů, Vám nebudou v záruce uznány. 
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        BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA  
 

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést 

k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.  

 

Pracoviště  

 
=> UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ ČISTÉ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod. 

=> DÁVEJTE POZOR NA PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI. Nepoužívejte nástroj ve vlhkých nebo mokrých 

místech. Nevystavujte působení deště. Nikdy nepoužívejte elektrické přístroje v blízkosti hořlavých 

plynů a kapalin. 

=> ZAŘÍZENÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTI. Děti by neměly být na pracovišti. Jakékoli rozptýlení 

může vést k nehodě. Nedovolte dětem, aby přenášeli zařízení nebo jakékoliv příslušenství s ním 

spojené.  

 

Bezpečnost související s elektřinou  

 
1. Zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy neměňte žádným způsobem zástrčku. Nepoužívejte 

adaptéry s uzemněným elektrickým nástrojem. Nezměněná zástrčka kompatibilní se zásuvkou 

snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

2. Zabraňte kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ventilátory a chladiče. 

Riziko úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud tělo uživatele přestavuje uzemnění. 

3. Nevystavujte elektrický nástroj působení deště nebo vlhkosti. Vniknutí vody dovnitř nástroje 

zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

4. Nepřetěžujte síťový kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo tažení nástroje. Netahejte 

za kabel za účelem odpojení zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, 

ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo roztřepený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

5. Při používání zařízení venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Nástroj by 

se měl používat pouze tehdy, je-li napájecí systém vybaven pojistkou. 

 

Bezpečnost uživatele  

 
1. Při práci s nástrojem věnujte zvláštní pozornost a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení, 

pokud jste pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Přečtěte si příbalové letáky k lékům, 

které používáte, abyste zjistili, zda ovlivňují Váš úsudek a postřeh. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, 

nepoužívejte zařízení. 
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

2. Používejte vhodné ochranné prostředky. Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, masku 

proti prachu, protiskluzovou obuv, helmu a ochranu sluchu, kdykoli to situace vyžaduje. Tím se sníží 

riziko nehody. 

3. Vyhněte se náhodnému spuštění nástroje. Před připojením k proudu se ujistěte, že je spínač 

v poloze OFF. Při přemísťování nedržte zařízení za spínač, protože to zvyšuje riziko nehody. 

4. Před spuštěním zařízení z něj odstraňte všechny seřizovací klíče. Klíč připevněný k pohyblivým 

částem elektrického nástroje může být příčinou zranění. 

5. Nesahejte nad úroveň zařízení. Během práce udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje 

zachovat lepší kontrolu nad zařízením v případě nepředvídaných situací. 

6. VHODNĚ SE OBLÉKEJTE. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny 

do pohyblivých částí nástroje. Pro práci s nástrojem se doporučuje používat boty s protiskluzovou 

podrážkou. Dlouhé vlasy by měly být řádně sepnuté. Vždy používejte vhodný ochranný oděv. 

7. Použijte upevnění obráběného předmětu. Je to bezpečnější než použití ruky k jeho přidržení, 

protože umožňuje používat obě ruce k obsluze zařízení. 

 

Bezpečnost související s používáním a údržbou  

 
1. Nepřetěžujte zařízení. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které bylo určeno. 

Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu zařízení. 

2. Nepoužívejte elektrické zařízení s poškozeným spínačem. Zařízení, které nelze ovládat pomocí 

spínače, vytváří nebezpečí a mělo by být opraveno. 

3. Před zahájením seřizování, opravy, výměny příslušenství nebo skladování odpojte nástroj 

od proudu. Taková bezpečnostní opatření sníží riziko náhodného spuštění zařízení. 

4. Zařízení by mělo být skladováno odpojeno od proudu, mimo dosah dětí a neoprávněných osob. 

Strojek v rukou neoprávněných a neproškolených osob je nebezpečným nástrojem. 

5. Měli byste provádět pravidelnou údržbu nástroje. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nemají vůli 

nebo závady, zda nedošlo k poškození součástek nástroje nebo zda došlo k jiným poruchám, které by 

mohly narušit správné fungování zařízení. Pokud jsou zjištěny nějaké nesrovnalosti, je potřeba 

zařízení okamžitě opravit. Zdrojem mnoho závad je nesprávná údržba. 

6. Používejte zařízení a příslušenství s ním spojené v souladu s tímto návodem a správným 

způsobem. Měly by být vzaty v úvahu podmínky a typ prováděné práce. Použití zařízení v rozporu 

s jeho určením může vést k vážným nehodám. 
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  BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ BRUSKY 

 

7. Poškození spínač by měl být vyměněn v autorizovaném servisu. Nepoužívejte zařízení 

s nefunkčním spínačem / vypínačem. 

8. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zapnuté. Vždy vypněte zařízení a počkejte, až se zcela 

zastaví, než opustíte pracoviště. 

9. Pokud byl hlavní kabel poškozen, vyměňte jej za vhodný síťový kabel. Kabel lze zakoupit 

u distributora zařízení. Kabel může být vyměněn v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným 

elektrikářem. 

 

Servis  

 
1. Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá 

kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení. 

 

 

III. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ BRUSKY 
 

Bezpečná práce s nářadím je možná pouze po úplném přečtení návodu k obsluze. 

Dodržujte bezpečnostní pravidla umístěné v návodu. Musíte také dodržovat 

bezpečnostní pravidla týkající se příslušenství použitého spolu s nářadím. Před prvním 

použitím brusky by uživatel měl absolvovat praktické školení. 

 

Došlo-li během práce k poškození nebo proříznutí napájecího kabelu, je zakázáno se ho 

dotýkat. Je třeba okamžitě odpojit nářadí od proudu. Je zakázáno používat nářadí 

s poškozeným kabelem. 

 

Je zakázáno používat nářadí ve vlhkém prostředí. Nevystavujte nářadí působení deště 

a vody. 

 

· Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých látek (rozpouštědla, benzín). 

· Nepracujte s materiály obsahujícími azbest. 

· Před každým použitím zkontrolujte nářadí, kabel a zástrčku. V případě závady kontaktujte 

kvalifikovaného elektrikáře. Při připojování brusky k proudu musí být vypnutá (spínač v poloze OFF 

"0"). 

· Pokud nářadí ponecháváte bez dozoru, je třeba jej nejdříve odpojit od proudu. Nářadí by mělo být 

odpojeno od proudu, pokud ho odkládáte nebo přenášíte, stejně jako v případě výpadku napětí 

a výměny příslušenství. 

· Pokud nářadí přestane z jakéhokoliv důvodu pracovat, odpojte jej od proudu, aby nedošlo 

k náhodnému spuštění, které by mohlo vést k vážným nehodám. 

· Před zahájením práce zkontrolujte, zda je řezné příslušenství správně upevněno. 

· Před každým použitím zkontrolujte hlavici brusky. Nepoužívejte poškozené nebo tupé frézovací 

nástroje. 
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 

 

· Ujistěte se, že je nářadí řádně smontováno. Před zahájením práce spusťte nářadí v bezpečné poloze 

na volnoběžné otáčky na dobu cca 30 vteřin. V případě výskytu nesprávných vibrací nebo jiných 

poškození musí být nářadí okamžitě vypnuto. 

· Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozen kryt, spínač, napájecí kabel nebo zástrčka. 

· Nářadí by mělo být pravidelně kontrolováno kvalifikovaným elektrikářem. 

· V případě přerušení práce, můžete ji opětovně obnovit pouze po ujištění se, že se hlavice brusky 

a frézovací nástroje volně pohybují. 

· Nedotýkejte se otáčejících se prvků brusky. 

· Osoby mladší 18 let by neměly používat brusku. 

· Udržujte úchyty nářadí čisté, suché a bez mastnoty. 

 

VAROVÁNÍ  

! UPOZORNĚNÍ! Hlavice brusky se ještě chvíli po vypnutí nářadí otáčí. 

! Při práci používejte ochranné brýle, ochranné sluchátka a masku proti prachu. 

! Vždy držte nářadí oběma rukama. 

! Vždy mějte na paměti moment reakce. 

! Ujistěte se, že osoby na pracovišti nejsou vystaveny prachu, který vytváří nářadí. 

! Abyste se vyhnuli úchytu brusky a frézovacích nástrojů, je třeba věnovat zvláštní pozornost 

při frézování okrajů, rohů a ostrých spojů. 

 

IV. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Zkontrolujte, zda jsou parametry napájecí sítě v souladu s parametry uvedenými na typovém štítku 

nářadí. Jsou povoleny změny v rozmezí 6-10%. 

Nářadí je vybaveno omezovačem počátečních otáček, aby se zabránilo nežádoucímu spálení pojistek. 

 

V. ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ 
 

Krátká práce  

 
Zapínání: Stiskněte tlačítko spínače. 

Vypínání: Uvolněte tlačítko spínače. 

 

Nepřetržitá práce  

 
Zapínání: Stiskněte tlačítko spínače a zatlačte blokovací tlačítko. 

Vypínání: Stiskněte a uvolněte tlačítko spínače. 

 

UPOZORNĚNÍ! Pokud se nářadí zastaví během práce (například z důvodu přerušení napájení), 

je třeba okamžitě uvolnit blokovací tlačítko stisknutím spínače. Tím se zabrání nekontrolovanému 

spuštění nářadí a vážným zraněním. 
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VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

VI. VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

UPOZORNĚNÍ! Před výměnou příslušenství odpojte nářadí od proudu. Během 

práce se mohou frézovací nástroje zahřívat, proto je třeba při manipulaci 

s nimi nosit ochranné rukavice. 

 

UPOZORNĚNÍ! Vyměnit svépomocí lze pouze frézovací nástroje. Poškozenou hlavici lze 

vyměnit pouze v autorizovaném servisu. 

 

Povolte trojkřídlový šroub nastavovače výšky (popsaný v následujících kapitolách). Demontujte obruč 

kartáče a nastavovač výšky. Odšroubujte imbusový šroub M8 (1) pomocí dodaného imbusového 

klíče. (Upozornění! Šroub má levý závit). Sundejte objímku (2.) z hlavice (5.) spolu s frézovacími 

nástroji (3.) a podložkami (4.). Vložte nový frézovací nástroj. Namontujte zpět prvky, jak je 

znázorněno na obrázku 1. 

 
Obrázek 1. Montáž frézovacích nástrojů.  

 

Prach vznikající během broušení může vést k zablokování frézovacích nástrojů. To může vést 

ke snížení efektivity práce a rychlejšímu opotřebení součástí. Ujistěte se, že se frézovací nástroje 

pohybují volně. Pokud jsou frézovací nástroje pokryty prachem, očistěte je vhodným nářadím. 

UPOZORNĚNÍ! Frézovací nástroje mohou být horké, buďte velmi opatrní. 
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NASTAVENÍ VÝŠKY 

 

VII. NASTAVENÍ VÝŠKY 
 

Bruska je vybavena krytem s možností nastavení výšky. 

 

1. Odšroubujte trojkřídlový šroub. 

2. Stáhněte obruč kartáče tak, abyste mohli otáčet 

hloubkoměrem. 

3. Nastavte požadovanou hloubku frézování. 

4. Nasaďte obruč kartáče. 

5. Utáhněte trojkřídlový šroub. 

 

VIII. OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ 
 

Za účelem ochrany motoru a uživatele, byl motor vybaven elektronickým systémem pro elektrickou 

a tepelnou ochranou. 

 

Elektrická ochrana: V případě výskytu příliš velkého napětí, které může přetížit nářadí, automatická 

ochrana proti přetížení stabilizuje otáčky nářadí, aby byl zajištěn bezpečný provoz nářadí. Jakmile se 

otáčky nářadí stabilizují, je možné bezpečně pokračovat v práci. 

 

Tepelná ochrana: Motor je chráněn proti přehřátí, které vyplývá z dlouhodobého používání nářadí. 

V případě přehřátí se motor automaticky vypne. Jeho opětovné spuštění je možné pouze 

po ochlazení nářadí (asi po 2 minutách). Doba chlazení závisí na stupni zahřátí vinutí motoru 

a na okolní teplotě. 

 

IX. ODSÁVÁNÍ PRACHU 
 

Prach vznikající při práci je škodlivý pro zdraví. Při práci používejte ochrannou masku proti prachu. 

K nástroji je také možné připojit průmyslový vysavač. Můžete jej připojit přímo k 35 mm připojení 

umístěnému na krytu nářadí. 

 

X. ÚDRŽBA 
 

Před zahájením opravy a údržbářských prací odpojte nářadí od proudu. 

 

Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Po každé opravě je třeba nářadí zkontrolovat 

kvalifikovaným elektrikářem. Nářadí vyžaduje minimální údržbu, nicméně je třeba věnovat pozornost 

zejména následujícím aspektům:  
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EMISE HLUKU 

 

· Udržovat nářadí a jeho ventilační otvory čisté. 

· Hlídat, aby se dovnitř nářadí nedostávaly nečistoty a cizí částice. 

· V případě závady je třeba kontaktovat autorizovaný servis. 

 

XI. EMISE HLUKU 
 

Emise hluku byla měřena v souladu s normou DIN 45 635, 21. Hladina akustického tlaku může 

přesáhnout 85 dB (A). V tomto případě je třeba nosit ochranné sluchátka. 

 

Používejte ochranu sluchu!  

 

Vibrace vyskytující se při standardní práci činí 2,5 m / s2. Hodnota byla měřena v souladu s normou 

EN 50 144. 

 

XII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

 

Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem.  

 

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno 

v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.  

 

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, 

již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - 

poškozené počítače, hračky a elektronické doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité 

zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky. 

 

DŮLEŽITÉ! Konstrukční schéma umístěné v návodu je pouze ilustrativní. Uživatel nemůže svépomocí 

upravovat nářadí. Výsledkem je ztráta záruky a může dojít k poškození nářadí. Všechny opravy nářadí 

by měly být prováděny kvalifikovaným mechanikem, s použitím originálních dílů nebo jejich 

identických náhrad. 
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        PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

XIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
 

 

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

 
Název výrobce:   BASS S.C 

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

 

 

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 

 

 

Název výrobku:  Bruska na beton (označená ochrannou známkou BASS POLSKA) 

 

Model (obchodní označení)   BP-5457 

 

Parametry výrobku:   - Výkon: 1500 W  

- Napětí: 230 V, ~ 50 Hz  

- Otáčky: 2500 - 4500 rpm  

- Průměr brusného kotouče: 125 - 140 mm  

- Stupeň krytí IP20 - Třída 

 

Prohlášení: 

 

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES: 

1. 2006/42/ES 

2. 2004/108/ES 

 

Podle norem: 

EN 60745-1:2009+A11  

EN 60745-2-3:2011   

 

 

 

Mroków 17. 3. 2013     Michal Skiba 

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko 

 

 

 

 


