
Pistolet Tornador Z-020 (Tornador Black)
Oryginalna instrukcja obsługi

Przykładowa ilustracja



Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcjami.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa i bezpieczeństwo osób

Uwaga

• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA należy przeczytać i zrozumieć, a następnie 
stosować się do wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących obsługi. Instrukcje 
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, dostępnym dla każdego użytkownika.

• Urządzenie może być użytkowane, czyszczone i konserwowane wyłącznie przez osoby, które 
zapoznały się z instrukcjami i stosują je w praktyce. Tylko użytkownicy we właściwej kondycji 
fizycznej mogą użytkować urządzenie.

• Niewłaściwe użytkowanie lub nieautoryzowane modyfikacje mogą być przyczyną obrażeń 
użytkownika, osób postronnych, zwierząt lub szkód materialnych.

• Ponadto, należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP.
• Należy się upewnić, że urządzenie nie jest dostępne dla dzieci, ani osób, które nie zostały 

zaznajomione z zasadami jego obsługi. Uruchamianie urządzenia przez takie osoby może być 
niebezpieczne.

Zagrożenia w obszarze roboczym:
• Głównymi przyczynami poważnych lub śmiertelnych wypadków są: poślizgnięcie się, potknięcie się 

lub przewrócenie się. Należy zwrócić uwagę na przewody giętkie, które mogą znajdować się w 
obszarze roboczym.

• Należy pamiętać o zachowaniu równowagi i stąpać tylko po stabilnym podłożu.
• Powtarzające się ruchy, niewłaściwa postawa i stałe wibracje mogą mieć szkodliwy wpływ na 

dłonie i ramiona.
• Wysoki poziom hałasu może prowadzić do nieodwracalnej utraty słuchu. Należy używać 

zalecanych słuchawek ochronnych.
• Należy unikać wdychania pyłu oraz kontaktu z powstającymi w procesie roboczym ścierem i 

resztkami materiałów, ponieważ może być to szkodliwe dla zdrowia.
• Urządzenie może być użytkowane i konserwowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, które 

są fizycznie w stanie użytkować urządzenie o takich rozmiarach, masie i mocy.
• Urządzenie nie może być użytkowane w atmosferze zagrożonej wybuchem ani w kontakcie z 

elementami przewodzącymi prąd.
• Należy pamiętać, że każdy materiał ulega zużyciu i w związku z tym mogą pojawić się oznaki 

zmęczenia materiałowego urządzeń.
• Należy mocno trzymać urządzenie i stać na tyle pewnie, aby w razie czego móc przeciwdziałać 

siłom wytwarzanym przez urządzenie.

Zagrożenie rozpryskami:
• Nawet niewielkie rozpryski, np. rozrzucane przez powietrze wylotowe urządzenia, mogą 

powodować obrażenia oczu, a w konsekwencji prowadzić do ślepoty. Zawsze wtedy, gdy 
pracuje się z urządzeniami na sprężone powietrze, podczas prac naprawczych lub 
konserwacyjnych, bądź wymiany akcesoriów, należy korzystać z maski i okularów chroniących 
twarz i oczy przed rozpryskami,.

• Dotyczy to także wszystkich osób trzecich, które znajdują się w obszarze zagrożenia.
• W przypadku awarii należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przekazać je do autoryzowanego 

punktu serwisowego w celu przeprowadzenia kontroli.
• W przypadku wystąpienia silnych wibracji należy wyłączyć urządzenie i sprawdzić je w 

autoryzowanym warsztacie pod kątem przyczyn wibracji. Urządzenia nie należy uruchamiać 
ponownie, zanim rozwiązanie problemu nie zostanie znalezione.



Bezpieczeństwo osobiste
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez wypoczęte osoby.
• Należy zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i wykonywać je z zachowaniem zdrowego 

rozsądku.
• Urządzenia nie należy użytkować w stanie zmęczenia, pod wpływem leków lub alkoholu. Nieuwaga 

może być przyczyną poważnych obrażeń.
• Należy zawsze nosić odpowiedni ubiór roboczy i okulary ochronne. Zastosowanie masek 

przeciwpyłowych, antypoślizgowych butów roboczych, kasków czy słuchawek ochronnych zmniejsza 
ryzyko wypadków lub obrażeń.

• Należy zapobiegać niezamierzonemu bądź przez pomyłkę uruchomieniu urządzenia. Należy 
upewnić się, że po użyciu i podczas transportu urządzenie jest odłączone od źródła zasilania 
powietrzem sprężonym.

• Zawsze przed włączeniem  i przystąpieniem do użytkowania urządzenia, połączenia (w 
szczególności śruby i nakrętki), węże i akcesoria należy skontrolować pod kątem odpowiedniego 
zamocowania i ewentualnych uszkodzeń przewodów sprężonego powietrza.

• Nie należy próbować sięgać zbyt daleko oraz należy pamiętać o zachowaniu równowagi i stąpać 
tylko po stabilnym podłożu, aby zachować pełną kontrolę nad urządzeniem, nawet w 
nieprzewidzianych sytuacjach. 

• Należy nosić odpowiednie ubranie i unikać noszenia luźnych części garderoby lub ozdób. Włosy, 
odzież oraz rękawiczki należy trzymać z dala od ruchomych części, ponieważ mogą zostać 
wciągnięte przez obracające się części urządzenia i spowodować poważne obrażenia.

Wymogi dotyczące zasilania w powietrze
• Urządzenie należy zasilać czystym, suchym powietrzem, o ciśnieniu nie wyższym, niż maksymalna 

wartość określona w danych technicznych. Wyższe ciśnienie drastycznie skraca żywotność 
urządzenia i może być przyczyną obrażeń.

• Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania w powietrze za pomocą rury, przewodu giętkiego i 
osprzętu w odpowiednich rozmiarach, tak jak zostało to pokazane na ilustracji powyżej.

• Szybkozłączki nie należy montować bezpośrednio do uchwytu urządzenia.
• Aby urządzenie pracowało prawidłowo, wydajność kompresora musi być o co najmniej 10% wyższa 

od podanego zużycia narzędzia pneumatycznego.
• Odpowiednie informacje znajdują się w części dotyczącej danych technicznych w niniejszej 

instrukcji.

Urządzenie pneumatyczne i wskazówki bezpieczeństwa
• Celem firmy Bendel Werkzeuge jest dostarczanie urządzeń, które umożliwiają bezpieczną i wydajną 

pracę.
• Najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na bezpieczeństwo jest ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA.
• Ostrożność i właściwa ocena sytuacji są najlepszą ochroną przed obrażeniami. Wymienienie 

wszystkich zagrożeń nie jest możliwe; niemniej jednak dołożyliśmy starań, aby przedstawić te 
najistotniejsze.

• Urządzenia ani jego akcesoriów nie wolno modyfikować
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
• Urządzenia nie należy odkładać, zanim wszystkie ruchome części się nie zatrzymają.
• Nie należy przenosić ani transportować uruchomionego urządzenia.
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• Urządzenie należy trzymać pewnym chwytem, a ciało i ramię ułożyć w taki sposób, aby być 
gotowym na ewentualne odrzuty. 

• Nie wolno zbliżać dłoni do obracającego się akcesorium. Odrzut akcesorium może spowodować 
obrażenia dłoni.

• W przypadku zablokowania lub skręcenia urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć. Należy 
odłączyć zasilanie powietrzem i nie uruchamiać urządzenia, aż do usunięcia problemu. Należy 
określić przyczynę zablokowania urządzenia i zastosować odpowiednie środki zaradcze, aby 
zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Zagrożenia związane z doprowadzeniem powietrza:
• Sprężone powietrze może być przyczyną poważnych obrażeń!
• Gdy urządzenie nie jest użytkowane, przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub konserwacji 

należy odciąć zasilanie powietrzem, uwolnić ciśnienie z przewodu giętkiego i odłączyć urządzenie od 
źródła zasilania powietrzem.

• Strugi powietrza pod ciśnieniem nie wolno kierować na siebie ani na osoby postronne.
• Uwolnione przewody giętkie pod ciśnieniem mogą powodować obrażenia. Należy zawsze 

przeprowadzić kontrolę pod kątem uszkodzonych lub nieprawidłowo zamocowanych przewodów 
giętkich i elementów wyposażenia.

• Nie należy przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia powietrza, określonej na tabliczce 
znamionowej: maks. 6,3 bar.

• Należy przestrzegać instrukcji dotyczących instalacji!

Więcej wskazówek bezpieczeństwa można znaleźć w:
• Przepisach pracodawcy, stowarzyszenia lub związku zawodowego.
• Przepisach europejskich i krajowych.
• „Wymogi bezpieczeństwa dla ręcznych urządzeń nieelektrycznych” – przepisy udostępniane przez: 

Europejska Komisja ds. Standaryzacji, Rue de Stassart 36. 1050 BRUKSELA, BELGIA. 
http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Konserwacja:
• Uszkodzone lub zużyte część powinny być wymieniane wyłącznie na oryginalne licencjonowane 

części. Korzystanie z nielicencjonowanych części może prowadzić do awarii urządzenia i obrażeń 
osób.

• Urządzenia należy regularnie kontrolować pod kątem pęknięć, niestandardowych przestrzeni między 
częściami, niedopasowania oraz prawidłowego działania ruchomych części.

• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przed kolejnym użytkowaniem urządzenie należy 
przekazać do autoryzowanego przedstawiciela serwisowego. Należy pamiętać, że wiele wypadków 
ma miejsce z powodu niewłaściwej konserwacji.

Zastosowanie urządzenia:
• Pistolet do czyszczenia: do czyszczenia samochodów



Dla własnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do 
poniższych instrukcji!

Przed  przystąpieniem do  użytkowania  TORNADOR® Black  należy  przeczytać  i  zrozumieć,  a  następnie 
stosować  się  do  wskazówek  bezpieczeństwa  i  wskazówek  dotyczących  obsługi.  Instrukcje  należy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu, dostępnym dla każdego użytkownika. TORNADOR® Black może 
być użytkowany, czyszczony i konserwowany wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcjami i  
stosują  je  w  praktyce.  Tylko  użytkownicy  we  właściwej  kondycji  fizycznej  mogą użytkować  urządzenie. 
Niewłaściwe  użytkowanie  lub  nieautoryzowane  modyfikacje  TORNADOR®  Black  mogą  być  przyczyną 
obrażeń użytkownika, osób postronnych, zwierząt lub szkód materialnych. Ponadto, należy stosować się do 
obowiązujących przepisów BHP w kraju lub na obszarze używania TORNADOR® Black.

Instrukcje bezpieczeństwa:

• Urządzenie to nie posiada izolacji od napięcia elektrycznego czy prądu. Należy koniecznie unikać 
kontaktu pistoletu TORNADOR® Black i wypływającej cieczy z urządzeniami elektrycznymi, prądem 
i napięciem elektrycznym. UWAGA: ZAGROŻENIE ŻYCIA!

• Nie wolno używać pistoletu TORNADOR® Black w obszarze zagrożonym wybuchami. 
• Pistolet TORNADOR® Black może  być używany wyłącznie przez osoby, które mogą użytkować 

urządzenie o takich rozmiarach, masie i mocy.
• Przed każdym użyciem pistoletu TORNADOR® Black należy upewnić się, że kubek oraz węże 

powietrza są pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Jakiekolwiek zanieczyszczenia mogą 
powodować pociski i prowadzić do obrażeń i/lub uszkodzeń.

• Zawsze przed włączeniem  i przystąpieniem do użytkowania pistoletu TORNADOR® Black, 
połączenia (w szczególności śruby i nakrętki), węże i akcesoria należy skontrolować pod kątem 
odpowiedniego zamocowania, szczelności i ewentualnych uszkodzeń przewodów sprężonego 
powietrza.

• Pistolet TORNADOR® Black wytwarza znaczne ciśnienie akustyczne. Aby chronić słuch przed 
hałasem, który może być szkodliwy dla zdrowia, należy stosować słuchawki ochronne.

• W czasie użytkowania pistoletu TORNADOR® Black niewielkie elementy mogą być odrzucane przez 
urządzenie. Aby zapobiec obrażeniom oczu należy nosić okulary ochronne.

• Pistolet TORNADOR® Black tworzy mgiełkę z bardzo drobnych cząsteczek płynu czyszczącego. Aby 
zapobiec problemom zdrowotnym, których przyczyną może być wdychanie mgiełki, należy nosić odpowiednie 
wyposażenie chroniące drogi oddechowe.

• Należy się upewnić, że wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu noszą maski i okulary chroniące twarz i oczy.
• Pistolet TORNADOR® Black należy użytkować wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach.
• Pistoletu TORNADOR® Black nie wolno użytkować pod ciśnieniem wyższym, niż 8,5 bar. Wyższe ciśnienie 

powietrza może prowadzić do uszkodzeń i ciężkich obrażeń ciała. Zalecamy ciśnienie robocze o wartości od 5,5 
do 6,3 bar .

• Podczas napełniania płynem (środkiem czyszczącym) pistolet TORNADOR® Black musi być 
pozbawiony ciśnienia. Należy to sprawdzić przed odkręceniem pojemnika. 

• Nie należy używać kwasowych, alkalicznych ani łatwopalnych środków czyszczących. Może to 
niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i  stwarzać zagrożenie uszkodzenia urządzenia oraz 
obrażeń osób je obsługujących.

• Jeżeli używane są płyny czyszczące, które muszą być rozcieńczane, należy zawsze stosować się do 
instrukcji producenta, aby mieć pewność, że roztwór został przygotowany w odpowiednich 
proporcjach.

• Pistoletu TORNADOR® Black nie wolno nigdy kierować w stronę twarzy ani ciała. Dotyczy to osoby 
obsługującej urządzenie, osób trzecich oraz zwierząt. Nadużycie może doprowadzić do uszczerbku 
na zdrowiu, w szczególności  utraty wzroku. 

• Poślizgnięcie się, potknięcie lub przewrócenie się mogą powodować ciężkie obrażenia. Dlatego 
należy upewnić się, że podłoże, po którym się stąpa jest stabilne, a przewody giętkie nie 
przeszkadzają w pracy z pistoletem TORNADOR® Black.

• Pistoletu TORNADOR® Black nie wolno wykorzystywać do czyszczenia elementów 
zabezpieczających, np. pasów bezpieczeństwa, komponentów elektrycznych lub elektronicznych. 
Mogą one ulec uszkodzeniu lub przestać spełniać  funkcję zabezpieczania. 

• Gdy urządzenie nie jest użytkowane oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji 
należy odciąć zasilanie powietrzem.

• Pistolet TORNADOR® Black należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.



• Należy przestrzegać ewentualnych dodatkowych instrukcji bezpieczeństwa, które zostały dołączone 
do tego urządzenia. 

Instrukcje szczegółowe:
Informacje  i  zalecenia  przekazywane  w  formie  pisemnej  i  ustnej  w  ramach  wsparcia  dla 
kupującego/użytkownika  są  najbardziej  aktualnym  wynikiem  zdobytych  doświadczeń.  Z  powodu  wielu 
możliwych  zastosowań i  warunków użytkowania,  niniejsze informacje  nie są wiążące  i  nie  są podstawą 
umownego stosunku prawnego ani nie stanowią jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań, wynikających z 
umowy sprzedaży.
W  każdym  przypadku  osoba  dokonująca  zakupu  jest  odpowiedzialna  za  samodzielne  zweryfikowanie 
przydatności  urządzenia  do  przewidzianych  zastosowań.  Należy  zawsze  zapoznać  się  z  ostrzeżeniami  
dotyczącymi  płynów do  czyszczenia  i  w razie  wątpliwości  skontaktować  się  z  ich  producentem.  Nasze 
zobowiązania  i  odpowiedzialność  są  oparte  wyłącznie  na  naszych  ogólnych  warunkach  prowadzenia 
działalności i nie podlegają rozszerzeniu przez niniejsze informacje ani przez porady techniczne udzielane 
przez nasz personel techniczny.

Wskazówki dotyczące obsługi:

1 Z powierzchni, która ma być czyszczona, należy usunąć luźne zabrudzenia (wyczyścić szczotką lub 
odkurzaczem).

2 Przestawić zieloną dźwignię w położenie pionowe, aby doprowadzić płyn (czyszczący) ze zbiornika. Należy 
pamiętać, aby płyn czyszczący wlać do zbiornika tuż przed użyciem, a pozostałość płynu usunąć ze 
zbiornika po zakończeniu użytkowania; w ten sposób przewody giętkie i filtr próżniowy nie zostaną 
zatkane przez osady chemiczne.

3 Ważne: końcówkę czyszczącą należy trzymać w odległości 1-3 cm od czyszczonej powierzchni i pod kątem 
około 45°.

4 Język spustowy należy docisnąć do końca. Pistolet TORNADOR® Black należy przesuwać nad czyszczoną 
powierzchnią powoli, ruchami kolistymi.

5 Przestawić zieloną dźwignię w położenie poziome „tylko powietrze”, nacisnąć język spustowy i wysuszyć 
wyczyszczoną powierzchnię.

6 Aby usunąć pozostałą wilgoć, wyczyszczoną powierzchnię należy przetrzeć suchą ściereczką.

KONSERWACJA po użytkowaniu
• Końcówkę czyszczącą należy czyścić w sposób następujący: Przestawić zieloną dźwignię w położenie poziome 

„tylko powietrze”, umieścić końcówkę czyszczącą w wiadrze z czystą wodą i docisnąć do końca język spustowy,  
aby usunąć zabrudzenia z końcówki czyszczącej.

• Po każdym użyciu należy także przepłukać przewody giętkie i filtr próżniowy. W tym celu pusty i czysty 
zbiornik należy napełnić czystą wodą i podłączyć go do urządzenia. Przestawić zieloną dźwignię w 
położenie pionowe, po czym nacisnąć język spustowy i przytrzymać go przez co najmniej 20 sekund, 
aby woda mogła zostać zassana i wytryśnięta. W razie silnego zabrudzenia filtra, filtr próżniowy należy 
wyczyścić oddzielnie. W tym celu należy wyjąć metalową kulkę z przewodu próżniowego i za pomocą 
pistoletu powietrznego wyczyścić wbudowany filtr..

• Przed przystąpieniem do czyszczenia, naprawy czy konserwacji pistolet TORNADOR® Black należy odciąć 
od zasilania powietrzem (za wyjątkiem konieczności przepłukania, jak wspomniano wyżej). Zlekceważenie tej 
wskazówki ostrzegawczej może doprowadzić do obrażeń. 

• Aby  zagwarantować  bezpieczeństwo,  uszkodzone  części  należy  niezwłocznie  wymienić.  Zespół  obrotowy 
(część nr AK), dysza (część nr 11), przewody giętkie i uszczelki są częściami zużywalnymi. Oryginalne części 
zamienne są dostępne u miejscowego przedstawiciela handlowego

WYMAGANA WARTOŚĆ CIŚNIENIA POWIETRZA
Aby  w  pełni  wykorzystać  funkcjonalność  pistoletu  TORNADOR®  Black,  niezbędne  jest  doprowadzanie 
powietrza o stałym ciśnieniu 5,5 - 6,3 bar.

UWAGA:  Stała wartość ciśnienia powietrza waha się i  zależy od rozmiaru i  mocy sprężarki.  Należy się  
upewnić, że zbiornik i przewody giętkie powietrza są wolne od jakichkolwiek zabrudzeń.



Zawór regulujący ciśnienie jest dostępny jako opcja (nr części: ZZ-1033, regulator 
powietrza 1/4"); służy do kontrolowania ilości płynu.

W  zależności  od  modelu  pistoletu  Tornador  Black  może  on  być  częścią 
standardowego wyposażenia.

Zawór regulacji ciśnienia

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność pistoletu Tornador Black, niezbędne jest doprowadzanie powietrza 
o stałym ciśnieniu 5,5 - 6,3 bar. Wiele sprężarek zasila w powietrze o wyższym ciśnieniu.
Zawór regulacji  ciśnienia umożliwia zmianę ciśnienia, w zależności  od wymagań. Mniejsze ciśnienie jest 
równoznaczne z  pobraniem większej ilości środka czyszczącego (do czyszczenia), a większe ciśnienie – z  
mniejszą  ilością  płynu i  większą  siłą.  Przy  zakręconym dostarczaniu  środka chemicznego także  w celu 
suszenia.

Montaż

Uwaga:Zalecamy montaż dodatkowego regulatora ciśnienia, z ograniczeniem do maksymalnie 6,5 
bar i używanie zaworu regulacji ciśnienia w celu dokładnej regulacji.

Gwint zaworu owinąć taśmą teflonową.

Gwint  zaworu regulacji ciśnienia skręcić z pistoletem Tornador.

Gwint złączki przewodu powietrza owinąć taśmą teflonową.

Wkręcić złączkę przewodu powietrza do zaworu regulacji ciśnienia.



Wyjaśnienie piktogramów:
Należy  zawsze  nosić  słuchawki  ochronne,  maskę  i  okulary  chroniące  twarz  i  oczy,  maskę 
przeciwpyłową;  w  razie  potrzeby  także  siatkę  na  włosy,  rękawice  ochronne;  należy  przeczytać  i  
zrozumieć instrukcję obsługi.

Dane techniczne

Przyłącze sprężonego powietrza 1/4"
Ciśnienie robocze/ ciśnienie maksymalne 6,3 bar
Zużycie powietrza 245 l/min przy 5,5 bar
Masa 0,67 kg
Poziom szumów ciśnienia akustycznego (LpA) 92,66 dB (EN ISO 15744)
Poziom szumów natężenia akustycznego (LwA) 103,65 dB (EN ISO 15744)
Ważona względna wartość szczytowego 
ciśnienia akustycznego (LpC)

96,5 dB (EN ISO 15744)

Poziom wibracji
Niepewność pomiaru 

3,9 m/s2 (EN 28662-1)
1,95 m/s2 (EN 28662-1)

Numer seryjny

Deklaracja zgodności maszyn WE
(EG-RL 2006/42/WE)

Niniejszym, firma

BENDEL Werkzeuge
Wilhelm-Schulze-Str.8-
10
D-29549 Bad Bevensen

oświadcza, że urządzenie  Z-020, pistolet Tornador (BLACK)  spełnia wymogi prawne, określone w 
wymienionej powyżej dyrektywie.

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Frank Bendel
Wilhelm-Schulze-Str.8-
10
D-29549 Bad Bevensen

Bad Bevensen, 11.12.2009

Frank Bendel, Właściciel


