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Ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz środki ostrożności 

 

OSTRZEŻENIE: Przy korzystaniu z narzędzi muszą być zawsze stosowane podstawowe 

środki ostrożności dla bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała i 

zniszczenia wyposażenia. 

 

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Obszary zaśmiecone mogą być przyczyną obrażeń 

ciała. 

2. Przestrzegaj warunków miejsca pracy. Nie należy używać maszyn lub narzędzi 

mechanicznych w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiać na deszcz. 

Utrzymywać dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie należy używać maszyn lub narzędzi 

mechanicznych w przypadku występowania łatwopalnych gazów lub cieczy. 

3. Nie pozwalaj na przebywanie dzieci w miejscu pracy. Nie wolno zezwalać, aby dzieci 

przebywały w miejscu pracy. Nie wolno pozwalać na obsługiwanie maszyn, korzystanie z 

narzędzi lub przedłużaczy. 

4. Przechowuj wyposażenie w stanie bezczynnym. Kiedy narzędzia nie są wykorzystywane, 

w celu zapobieżeniu korozji, muszą one być przechowywane suchym miejscu. Narzędzia 

należy zawsze przechowywać w zamknięciu i chronić przed dziećmi. 

5. Należy wykorzystywać właściwe narzędzie do danej pracy. Nie próbuj na siłę 

wykorzystywać małego narzędzia lub przystawki do wykonywania pracy wymagającej 

większego narzędzia przemysłowego. Istnieją tylko niektóre zastosowania, dla których 

zaprojektowane zostało dane narzędzie. Wykona ono pracę lepiej i bezpieczniej przy 

szybkościach, do jakich zostało ono przeznaczone. Nie należy dokonywać modyfikacji tego 

narzędzia i nie należy używać tego narzędzia do celów, do których nie zostało ono 

przeznaczone. 

6. Ubieraj się właściwie. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii, ponieważ mogą one 

zostać pochwycone przez poruszające się części. Podczas wykonywania pracy, zaleca się 

nosić odzież ochronną, nieprzewodzącą elektryczności oraz przeciwpoślizgowe obuwie 

ochronne. Należy nosić nakrycia ochronne głowy, aby chować w nich długie włosy. 

7. Należy nosić środki dla ochrony oczu i słuchu. Należy zawsze nosić okulary ochronne, 

chroniące przed przedmiotami fruwającymi w powietrzu, homologowane przez ANSI. 



Podczas pracy w środowisku pyłów albo mgieł aktywnych chemicznie należy nosić maskę na 

twarz lub aparat oddechowy homologowane przez ANSI. 

8. Nie wychylaj się przez maszynę. Należy zawsze mieć prawidłowe oparcie i zachowywać 

równowagę ciała. Nie należy próbować sięgać nad- lub poprzez pracujące maszyny. 

9. Utrzymuj narzędzia z należytą troską. Należy okresowo kontrolować przewody i węże 

elastyczne narzędzi i w przypadku ich uszkodzenia, dokonywać wymiany lub naprawy przez 

autoryzowanego technika. Uchwyty muszą być zawsze utrzymywane w czystości, suche i 

bez oleju lub smaru. 

10. Usuń klucze służące do regulacji i klucze maszynowe. Przed rozpoczęciem obsługi, 

sprawdzić, czy klucze służące do regulacji i klucze maszynowe są usunięte z narzędzia lub 

powierzchni roboczych maszyny. 

11. Unikać przypadkowego uruchamiania. Gdy sprężone powietrze nie jest wykorzystywane 

lub przed wykonywaniem podłączeń węży elastycznych, należy upewnić się, czy regulatory 

sprężonego powietrza ustawione są w położeniu wyłączenia (OFF). 

12. Alarm zatrzymania. Zwracaj uwagę na to co robisz, wykorzystując zdrowy rozsądek. Nie 

obsługuj żadnego narzędzia, kiedy jesteś zmęczony. 

13. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń części. Przed wykorzystywaniem dowolnego narzędzia, 

dowolna część, która wydaje się być uszkodzona, powinna być dokładnie sprawdzona, w 

celu określenia, czy może być prawidłowo eksploatowana i wykonywać przewidziane dla 

niej zadania. Sprawdzić wzajemne ustawienie i połączenia części ruchomych; występowanie 

jakichkolwiek pękniętych części lub elementów montażowych; oraz występowanie 

dowolnych innych uwarunkowań, które mogą mieć negatywne oddziaływanie na prawidłową 

pracę. Dowolna część, która jest uszkodzona, powinna być prawidłowo naprawiona lub 

wymieniona przez wykwalifikowanego technika. Nie należy używać narzędzia, jeśli nie 

działa prawidłowo jakikolwiek element sterowania lub wyłącznik. 

14. Wymiana części i akcesoriów. Podczas serwisowania, należy wykorzystywać jedynie 

identyczne części zamienne. Stosowanie jakichkolwiek innych części spowoduje 

unieważnienie gwarancji. Należy wykorzystywać jedynie akcesoria przeznaczone do użytku 

z tym narzędziem. 

15. Nie wolno wykorzystywać narzędzi jeśli znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub 

leków. Jeśli odbierasz lekarstwo na receptę, przeczytaj etykiety ostrzegawcze w celu 



określenia, czy Twoje oceny albo refleks nie ulegną pogorszeniu podczas ich przyjmowania. 

Jeśli są jakieś wątpliwości, nie należy użytkować narzędzia. 

16. Konserwacja. Dla własnego bezpieczeństwa, serwis i konserwacja powinny być 

przeprowadzane regularnie przez wykwalifikowanego technika. 

17. Ostrzeżenie odnośnie bezpieczeństwa osób wykorzystujących stymulator pracy serca. 

Przed korzystaniem z produktu przez osoby wykorzystujące stymulator pracy serca, osoby te 

powinny skonsultować się z lekarzem. Pola elektromagnetyczne w bliskim sąsiedztwie 

stymulatora pracy serca mogą powodować zakłócenia działania lub awarię stymulatora. 

Dodatkowo, osoby wykorzystujące stymulator pracy serca powinny przestrzegać 

następujących zaleceń: 

- Konieczna jest ostrożność, gdy osoby te znajdują się blisko cewek, przewodów 

wysokiego napięcia świec zapłonowych lub rozdzielaczy napięcia pracującego silnika. 

Jeżeli mają być dokonywane regulacje przy rozdzielaczu napięcia, silnik powinien być 

zawsze wyłączony. 

Uwaga: Parametry pracy tego narzędzia mogą być zmienione zależnie od ciśnienia sprężonego 

powietrza i wydajności sprężarki. 

 

 

 

Środki ostrożności dla bezpieczeństwa charakterystyczne dla produktu 

Wyposażenie to zostało zaprojektowane do obsługi przez wykwalifikowany personel. 

Powinno ono być eksploatowane jedynie po przeczytaniu i zrozumieniu ostrzeżeń 

bezpieczeństwa oraz procedur obsługi podanych w niniejszej instrukcji obsługi. 

 

1. Aby uniknąć wtłaczania do wnętrza pyłu i oparów, sprężone powietrze musi być filtrowane. 

2. Gdy w wyposażeniu lub wężach elastycznych wystąpi wypływ sprężonego powietrza, należy 

natychmiast zamknąć dopływ powietrza i dokonać napraw. 

3. Nie należy przekraczać zalecanego roboczego ciśnienia sprężonego powietrza, maks. 

ciśnienie wynosi 8 bar / 115 psi. Może to spowodować uszkodzenie wyposażenia. Patrz Dane 

techniczne na stronie 6 

4. Umieścić pistolet tak, aby nie nastąpiło przypadkowe otwarcie obwodu. W przeciwnym razie 



olej będzie wyciekał na ziemię. 

5. Nie należy nigdy kierować pistoletu w ludzi lub przedmioty (takie jak elektryczne tablice 

rozdzielcze lub poruszające się pojazdy (wózki) itp.) 

6. Pistolet należy otwierać przez naciśnięcie spustu, po upewnieniu się, że znajduje się on we 

właściwym miejscu tak, że smar stały nie będzie wyciekał na ziemię. 

7. Po użyciu smarownicy, należy zawsze zamykać zasilanie sprężonym powietrzem tak, że by 

smar stały nie wyciekał w przypadku, gdy jeden z elementów pompy ulegnie uszkodzeniu. 

8. W przypadku gdy pompa musi być naprawiona lub mają być wymienione jej części, należy 

zawsze stosować tylko oryginalne części zamienne. 

9. Gdy smarownica nie jest obciążona, należy zamknąć zasilanie sprężonym powietrzem, aby 

zatrzymać pompę. 

10. Nie rozlewać smaru wokół siebie. Smar przepracowany musi być zutylizowany zgodnie z 

wymaganiami państwowych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

11. Pompy mogą być wykorzystywane jedynie do podawania smaru. Nie należy używać pompy 

do żadnych innych substancji. Jeżeli macie Państwo inne pytania specjalne, prosimy 

skontaktować się z nami. 

12. Nie należy używać pompy w pobliżu otwartego ognia. Nie palić tytoniu podczas pracy 

urządzenia. Eksploatować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. 

13. Na wypadek pożaru należy mieć w pobliżu gaśnicę przeciwpożarową typu ABC. 

14. Należy zawsze chronić skórę i oczy przed kontaktem z smarem stałym. (Mogą to być np. 

rękawice olejoodporne itp.) 

 

Zastrzegamy sobie prawo zmian wyglądu zewnętrznego naszych produktów. 

Dane techniczne: 

1. Stopień sprężania: 50:1 

2. Napęd: Sprężarka filtrowanego powietrza 

3. Odpowiednia do: Wszystkie rodzaje smaru 

4. Ciśnienie sprężonego powietrza: 6-8 bar (85~115 psi) 

5. Wydatek podawania smaru: 450~700 g/min.  

6. Długość pompy: 940 mm /37 cali 

7. Króciec dolotowy powietrza: 1/4 cala - szybkozłączka 



8. Nośność maksymalna/obciążenie wózka: 220 kg 

Opis: 

Napęd ze sprężarki powietrza, który jest bezpieczny, przyjazny dla środowiska i nie wytwarza 

iskier. Pompa smarowa może być wykorzystywana jedynie do podawania smaru. Sztywny 

przewód rurowy i ręczna końcówka, łatwa obsługa. 

Obsługa: 

Przygotowanie 

1. Odkręcić zacisk z urządzenia (Nr 10 na stronie 5) 

2. Umieścić beczkę na wózku. (maks. 220 kg) 

3. Mocno dokręcić zacisk na obrzeżu beczki smaru, w celu zapewnienia stabilności beczki 

smaru na wózku. 

4. Włożyć przewód ssawny pompy do beczki i zamocować pompę do płytki dociskowej, 

dokręcając nakrętkę koronową (Nr 6 na stronie 5) 

5. Połączyć przewód podawania smaru z króćcem wylotowym smaru przygotowanej pompy. 

6. Połączyć sprężarkę filtrowanego powietrza (powinna być dostarczona przez klienta) z 

króćcem dolotowym powietrza (1/4 cala) pompy. 

7. W celu umożliwienia operatorowi zatrzymania pompy w dowolnym momencie, przez 

odcięcie zasilania powietrzem, między pompą i linią sprężonego powietrza należy 

zainstalować ręczny zawór odcinający. 

8. Teraz pompa jest gotowa do napełniania smarem poprzez włączenie wszystkich zaworów. 

Uwaga: Prosimy nie przekraczać maks. ciśnienia powietrza: 115 psi. 

 

Napełnianie smarem stałym 

1. Skierować pistolet do właściwego punktu. 

2. Aby rozpocząć podawanie smaru, należy włączyć wszystkie zawory i nacisnąć przycisk 

pistoletu podawczego.  

3. Po osiągnięciu żądanej przez siebie ilości, należy zatrzymać napełnianie smarem przez 

zwolnienie spustu w pistolecie podawczym. Lecz cały układ pozostaje pod ciśnieniem. 

Umieścić prawidłowo spust pistoletu tak, aby nie nastąpiło przypadkowe otwarcie obwodu. 

W przeciwnym razie smar będzie wyciekał na ziemię. 

4. Zamknąć wszystkie wyłączniki i umieścić pompę i pistolet w pierwotnym miejscu. 

 



OSTRZEŻENIE:  

1. NIE NALEŻY NIGDY PODŁĄCZAĆ SPRĘŻARKI POWIETRZA Z WYJĄTKIEM 

POTRZEBY WYKONANIA ZADANIA. 

2. NIE NALEŻY NIGDY CELOWAĆ PISTOLETU W KIERUNKU LUDZI, ZWIERZĄT 

itp. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA I USZKODZEŃ, PONIEWAŻ CIŚNIENIE 

PISTOLETU WYPEŁNIONEGO SMAREM MOŻE OSIĄGNĄĆ 4285 psi (300 

kG/cm
2
) 

 

Konserwacja: 

1. Pył zawarty w sprężonym powietrzu może spowodować zwolnienie lub nawet zablokowanie 

cylindra silnika. Aby tak się nie stało mogą w tym być pomocne następujące kroki: 

a. Raz tygodniowo wprowadzić 50 gramów oleju wazelinowego lub innego środka 

smarnego od strony otworu dolotowego powietrza i uruchomić pompę na kilka 

minut po umożliwieniu jego przedostania się do środka pompy. 

b. Uruchomić pompę na kilka minut, aż wszystkie części będą w pełni nasmarowane. 

c. Jeżeli zajdzie potrzeba można powtórzyć tę operację. 

d. Powyższe kroki powinno się wykonywać raz w tygodniu. 

2. Upewnić się, czy para wodna nie przechodzi ze sprężarki powietrza do maszyny. W 

odniesieniu do pomp posiadających dołączony zestaw uzdatniania sprężonego powietrza, 

prosimy częściej usuwać wodę zgromadzoną w zbiorniczku filtru oczyszczającego 

powietrze. 

3. W odniesieniu do pomp posiadających dołączoną smarownicę, prosimy zwracać dokładnie 

uwagę na poziom oleju smarownicy i gdy zachodzi potrzeba uzupełniać olejem typu SAE 20, 

SAE 30 lub w przypadku skrajnych warunków temperaturowych, płynem niezamarzającym. 

4. W celu uniknięcia uszkodzeń albo zapewnienia jej bezpieczeństwa użytkownik powinien 

wykonywać jedynie operacje konserwacji bieżącej (takie jak konserwacje filtrów, tłumików 

hałasu, czyszczenie itp.) pompy. Jeśli wymagana jest większa konserwacja pompy, prosimy o 

skontaktowanie się z naszymi ośrodkami sprzedaży lub wsparcia klientów ALBO lokalnymi 

dystrybutorami. 

Diagnostyka usterek: 



1. Nie wolno rozpylać smaru z pistoletu natryskowo 

Sprawdzić gęstość smaru, jeżeli gęstość jest zbyt wysoka, należy dolać odpowiednią ilość oleju 

silnikowego do zmieszania ich razem. 

Jeżeli poziom gęstości jest normalny, należy sprawdzić uszczelniacze gumowe pod kątem 

uszkodzeń. (Ponieważ zanieczyszczenia w smarze stałym powodują uszkadzanie uszczelniaczy 

gumowych) 

2. Pompa nie może pracować 

Sprawdzić, czy jest uzyskiwane ciśnienie robocze, czy nie. 

Sprawdzić czy na króćcu /zaworze dolotowym smaru nie występują jakieś zanieczyszczenia. 

Sprawdzić, czy nie jest uszkodzona nakładka suwaka w pompie. 

Sprawdzić, czy nie występują jakieś wycieki.  

Sprawdzić gęstość smaru. (Jeżeli gęstość jest zbyt wysoka, należy dolać odpowiednią ilość oleju 

silnikowego do zmieszania) 

Sprawdzić, czy nie brakuje smaru. (Jeśli brakuje, należy dodać więcej smaru) 

3. Wyciek smaru 

Sprawdzić, czy suwak jest uszczelniony, czy nie. (Wyjąć i uformować, aby dopasować i 

zapewnić szczelność) 

Sprawdzić, czy nakrętki /śruby mocujące pracują prawidłowo, czy nie. 

4. Brak smaru na króćcu ciśnieniowym 

Sprawdzić, czy w przewodzie wylotowym nie są zablokowane jakieś zanieczyszczenia (Jeśli tak, 

należy je niezwłocznie usunąć) 

Sprawdzić, czy w kolektorze dozującym nie zablokowane są jakieś zanieczyszczenia. (Jeśli tak, 

należy je niezwłocznie usunąć) 

Jeżeli jakikolwiek części są uszkodzone, należy je zastąpić nowymi lub niezwłocznie 

skontaktować się z dystrybutorem. 
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