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Elektrický bezolejový pístový 
kompresor 

Návod k obsluze 
VAROVÁNÍ 

Než za nete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod p e íst a porozum t mu. 

P E T TE SI NÁVOD K POUŽITÍ 
D íve, než kompresor nainstalujte, spustíte a nastavíte, p e t te si pe liv  návod k obsluze. 

NEBEZPE Í ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Pozor 
P ed provád ním jakýchkoliv prací na kompresoru jej musíte odpojit od elektrického napájení. 

NEBEZPE Í VYSOKÉ TEPLOTY 
Pozor 
Kompresor obsahuje n které díly, které mohou dosahovat vysokých teplot. 

NEBEZPE Í NÁHODNÉHO SPUŠT NÍ 
Pozor 
Pokud v p ípad  výpadku napájení kompresor nevypnete, m že se automaticky spustit. 
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Vysv tlivky k obrázk m 
  1. Držadlo   4. Manometr   7. Typový štítek 
  2. Vypína    5. Výstup stla eného vzduchu   8. Gumové nožky 
  3. Reduktor tlaku   6. Ochranný kryt   

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Maximální provozní tlak: 8,9 baru – Maximální pracovní tlak: 8 bar  
 

HP/W Ot/min dB(A) 
1/800–1100 špi kový 3000 71,8 

 
Úrove  akustického tlaku m ená ve volném prostoru ve vzdálenosti 4 m p i maximálním 
pracovním tlaku. Hodnota úrovn  hluku se m že zvýšit o 1–10 dB(A) v závislosti na tom, v jakém 
prost edí je kompresor nainstalovaný. 
RADY PRO Ú INNÝ PROVOZ. Tento kompresor je ur ený pro kutilské ú ely s p erušovanou 
(nikoliv nep etržitou) inností. Nedoporu uje se jej používat déle než 20 minut b hem jedné hodiny. 
P IPOJENÍ PNEUMATICKÝCH NÁSTROJ  
Dbejte, abyste používali pneumatické nástroje na stla ený vzduch s maximální tlakovou 
charakteristikou odpovídající kompresoru. Nepokoušejte se opravovat vadné trubky. 

POZNÁMKA 
TECHNICKÉ ÚDAJE V P ÍPAD  POT EBY PODLÉHAJÍ ZM NÁM BEZ P EDCHOZÍHO 
UPOZORN NÍ. 
 
SP = TLAKOVÝ SPÍNA  
SB = HLAVNÍ VYPÍNA  
ST = TEPELNÁ OCHRANA 
MC = MOTOR 
C = KONDENZÁTOR 

JEDNOFÁZOVÝ JEDNOFÁZOVÝ 
100V/50-60 Hz 230V/50-60 Hz 
120V/50-60 Hz 
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ÚDRŽBA 
P ed provád ním údržby kompresoru se p esv d te, že: 
– napájecí kabel je odpojený od elektrického napájení, 
– ve vzduchové nádob  není žádný tlak. 
V kompresoru vzniká kondenzát, který se hromadí v nádob . Kondenzát je nutné nejmén  jednou 
týdn  z nádoby vypustit otev ením vypoušt cího ventilu kondenzátu ve spodní ásti. Dávejte pozor, 
protože je-li v nádob  stla ený vzduch, voda m že prudce vyst íknout. Doporu ený tlak je max. 
1–2 bary. 

JAK NAPRAVIT DROBNÉ PROBLÉMY 

Net snosti 
Ty mohou vznikat špatným ut sn ním n kterých trubkových spoj  uvnit  stroje. Zkontrolujte 
všechny spoje tím, že je pot ete mýdlovou vodou. 

Kompresor se nezapne 
Pokud se kompresor nezapne, zkontrolujte: 
– zda jsou všechny vodi e správn  p ipojené, 
– zda má kompresor elektrické napájení (správné p ipojení do zásuvky, vyhozený jisti , spálené 

pojistky). 

Kompresor se nevypne 
Pokud se kompresor po dosažení maximálního tlaku nevypne, otev e se pojistný ventil na nádob . 
Pokud k tomu dojde, obra te se na vaše místní autorizované st edisko, aby vám jej opravilo. 

POZOR! 
– Nevrtejte, nesva ujte ani úmysln  nedeformujte nádobu na stla ený vzduch. 
– Okolní teplota zajiš ující správný pracovní výkon: 0 °C + 25 °C (MAX 45 °C). 
– Když kompresor nepoužíváte, vypn te jeho hlavní vypína  (do polohy „0“). 
– P i práci s kompresorem bu te velmi opatrní, protože n které jeho ásti, jako hlava a výstupní 

trubky mohou být velmi horké. Nedotýkejte se t chto ástí, abyste se nespálili. 
– Ke zvedání a p emís ování kompresoru používejte k tomu ur ené rukojeti a držadla. 
– Používáte-li kompresor ke st íkání laku: 

a) Nepoužívejte jej uvnit  nebo poblíž otev eného ohn . 
b) Ujist te se, že na míst , na kterém pracujete, je dostate ná vým na vzduchu. 
c) Chra te si nos a ústa pomocí dýchací masky. 

– Po skon ení práce s kompresorem jej nikdy nezapome te vypnout a odpojit ze sí ové 
zásuvky. 
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USCHOVEJTE TYTO POKYNY A ZAJIST TE, ABY K NIM M LI P ÍSTUP I JINÍ UŽIVATELÉ 
TOHOTO NÁSTROJE! 

 
D LEŽITÉ INFORMACE 

Než  za nete s kompresorem pracovat nebo provád t jeho údržbu, musíte si p e íst všechny 
pokyny pro jeho obsluhu, bezpe nostní opat ení a výstrahy, uvedené v Návodu k obsluze, 
a porozum t jim. V tšina úraz , k nimž dochází p i provozu a údržb  kompresor , je zp sobena 
nedodržováním základních bezpe nostních pravidel nebo opat ení. Úrazu lze asto p edejít 
rozpoznáním potenciáln  nebezpe né situace ješt  p edtím, než nastane, a dodržováním 
p íslušných bezpe ných postup . Kompresor používejte pouze zp sobem doporu ovaným 
výrobcem. 

 
BEZPE NOST 

(D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KOMPRESORU) 
  1. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH DÍL . 
  2. NIKDY NEPRACUJTE, POKUD VŠECHNY BEZPE NOSTNÍ KRYTY NEJSOU NA SVÝCH 

MÍSTECH. 
  3. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE. Stla ený  vzduch nikdy nesmí být namí en proti 

žádným osobám ani proti kterékoliv ásti t la. 
  4. CHRA TE SE P ED ZÁSAHEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Zabra te t lesnému kontaktu 

s uzemn nými p edm ty, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a kryty chladni ek. Nikdy 
nepracujte s kompresorem ve vlhkém nebo mokrém prost edí. 

  5. ODPOJTE KOMPRESOR 
P ed provád ním servisu, kontroly, údržby, išt ní, vým ny nebo kontroly jakýchkoliv ástí vždy 
kompresor odpojte od elektrického napájení a vypus te ze vzduchové nádoby stla ený vzduch.  
  6. ZABRA TE NEÚMYSLNÉMU SPUŠT NÍ 
Nep enášejte kompresor, když je p ipojený k elektrickému napájení nebo když je jeho nádoba 
napln ná stla eným vzduchem. Dbejte, aby p ed p ipojením kompresoru k elektrickému napájení 
byl knoflík tlakového spína e ve vypnuté poloze „OFF“. 
  7. SKLADUJTE KOMPRESOR SPRÁVNÝM ZP SOBEM 
Když kompresor nepoužíváte, m l by být uložen na suchém míst . Držte jej mimo dosah d tí. Když 
jej nepoužíváte, skladujte jej na uzamykatelném míst . 
  8. UDRŽUJTE PO ÁDEK NA PRACOVIŠTI. Neuklizená pracovišt  p ivolávají úrazy. Odstra te 

z pracovišt  všechny nepot ebné nástroje, odpad, nábytek apod. Nebezpe í zásahu 
elektrickým proudem – nevystavujte kompresor dešti a nepoužívejte jej ve vlhkém a mokrém 
prost edí. Udržujte na pracovišti dobré osv tlení a dobré v trání. Nebezpe í požáru nebo 
výbuchu. Nep enášejte ani nepracujte s kompresorem i s jinými elektrickými za ízeními 
v blízkosti st íkacího prostoru. Nepoužívejte kompresor v p ítomnosti ho lavých kapalin nebo 
plyn . P i innosti kompresoru vznikají jiskry. Nikdy nepoužívejte kompresor na místech, kde 
se nalézají laky, barvy, benzen, edidla, benzín, plyny, lepidla i jiné materiály, které jsou 
ho lavé nebo výbušné. 

  9. ZABRA TE P ÍSTUPU D TÍ. Nedovolte, aby jiné osoby p išly do styku s prodlužovacím 
kabelem kompresoru. Všichni pracovníci se musí zdržovat dostate n  daleko od pracovišt . 

10. SPRÁVN  SE OBLÉKEJTE. Nenoste volné šaty nebo šperky. Mohou být zachyceny 
pohyblivými díly. Používejte ochranné epice pro zakrytí dlouhých vlas . 

11. NEMANIPULUJTE NESPRÁVNÝM ZP SOBEM S KABELEM. Nikdy za n j netahejte, když 
jej chcete vytáhnout z elektrické zásuvky. Chra te kabel p ed teplem, olejem a ostrými 
hranami a zabra te jeho rozdrcení. 
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12. KOMPRESOR PE LIV  UDRŽUJTE. Pravideln  kontrolujte kabel a je-li poškozený, nechejte 
jej opravit v autorizovaném servisním st edisku. Pravideln  kontrolujte prodlužovací š ry 
a v p ípad  pot eby je vym te. 

13. PRODLUŽOVACÍ KABEL PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. Když kompresor používáte venku, 
používejte pouze prodlužovací kabel pro venkovní použití, který je takto ozna ený. 

14. BU TE OSTRAŽITÍ. Dávejte pozor, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte 
s kompresorem, když jste unavení. Nem li byste jej nikdy používat, když jste pod vlivem 
alkoholu, drog nebo lék , které zp sobují ospalost. 

15. ZKONTROLUJTE POŠKOZENÉ ÁSTI A NET SNOSTI. P ed dalším použitím kompresoru 
je nutné kryt nebo jinou poškozenou ást pe liv  prohlédnout a rozhodnout, zda kompresor 
bude pracovat správn  a plnit funkci, pro kterou je ur ený. Zkontrolujte nastavení pohyblivých 
díl , jejich spojení, neporušenost, upevn ní, net snosti a všechny další podmínky, které 
mohou mít vliv na innost. Poškozený ochranný kryt nebo kterýkoliv jiný díl musí být náležit  
opraven nebo vym n n autorizovaným servisním st ediskem, pokud není v Návodu k použití 
uvedeno jinak. Nechejte vym nit vadné tlakové spína e v autorizovaném servisním st edisku. 
NEPOUŽÍVEJTE KOMPRESOR, JE-LI TLAKOVÝ SPÍNA  VADNÝ. 

16. POUŽÍVEJTE KOMPRESOR SPRÁVNÝM ZP SOBEM A PRACUJTE S NÍM PODLE ZDE 
UVEDENÝCH POKYN . Nikdy nedovolte, aby s kompresorem pracovaly d ti, osoby 
neseznámené s jeho obsluhou nebo nepovolaní pracovníci. Kompresor je zkonstruován 
a vyroben výhradn  pro výrobu stla eného vzduchu. JAKÝKOLIV JINÝ ZP SOB POUŽITÍ, 
ODLIŠNÝ OD TOHO, CO JE ZDE UVEDENO, A NEP EDPOKLÁDANÝ, ZBAVUJE 
VÝROBCE ODPOV DNOSTI ZA MOŽNÁ NÁSLEDNÁ NEBEZPE Í. V každém p ípad  
použití kompresoru odlišné od toho, co je dohodnuto v nákupní objednávce, ZBAVUJE 
VÝROBCE VEŠKERÉ ODPOV DNOSTI TÝKAJÍCÍ SE MOŽNÝCH MATERIÁLNÍCH ŠKOD 
A ZRAN NÍ OSOB. 

17. UDRŽUJTE VENTILA NÍ M ÍŽKU MOTORU V ISTOT . 
18. PRACUJTE S KOMPRESOREM P I JMENOVITÉM NAP TÍ. uvedeném na typovém štítku 

(tolerance ±5 %). 
19. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOMPRESOR, KTERÝ JE VADNÝ NEBO PRACUJE. ZEJMÉNA 

pokud se zdá, že pracuje neobvyklým zp sobem, vydává zvláštní zvuky nebo se jinak zdá být 
vadný, okamžit  jej p esta te používat a za i te jeho opravu v autorizovaném servisním 
st edisku. 

20. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. Neoriginální náhradní díly mohou 
zrušit platnost vaší záruky a mohou vést k nesprávné innosti a mít za následek zran ní. 
Neprovád jte žádné úpravy kompresoru. S jakoukoliv opravou se vždy obra te na 
autorizované servisní st edisko. 

21. VYPN TE HLAVNÍ VYPÍNA , KDYŽ KOMPRESOR NEPOUŽÍVÁTE. Vypn te hlavní vypína  
(do polohy „0“), odpojte kompresor ze sí ové zásuvky a otev ete vypoušt cí ventil kondenzátu, 
abyste vypustili stla ený vzduch ze vzduchové nádoby. 

22. NEDOTÝKEJTE SE HORKÝCH ÁSTÍ KOMPRESORU. 
23. KAŽDÝ DEN VYPOUŠT JTE NÁDOBU. 
24. NEVYPÍNEJTE KOMPRESOR VYTAŽENÍM ZE ZÁSUVKY. 
25. POUŽÍVEJTE POUZE DOPORU ENÉ VZDUCHOTECHNICKÉ DÍLY, UR ENÉ PRO TLAK 

NEJMÉN  125 PSI (8,6 BARU). 
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BEZPE NOST 
POKYNY PRO UZEMN NÍ. Kompresor musí být b hem innosti uzemn ný, aby jeho obsluha byla 
chrán na proti zásahu elektrickým proudem. Kompresor je vybaven t ížílovým kabelem 
a t íkolíkovou vidlicí s uzemn ním, odpovídající p íslušné zásuvce s uzemn ním. Nikdy kompresor 
nerozebírejte ani neprovád jte jiná zapojení tlakového spína e. 

VAROVÁNÍ 
Uzemn ní musí být provedeno v souladu s normami EN 60204. 

PRODLUŽOVACÍ KABEL 
Používejte pouze t ížílové prodlužovací kabely, které mají t íkolíkové p ipojovací vidlice, a t ípólové 
zásuvky, do nichž lze p ipojit vidlici kompresoru. Nepoužívejte prodlužovací kabely, které jsou 
poškozené nebo rozdrcené. V tabulce jsou uvedeny správné rozm ry pro použití v závislosti na 
délce s následujícími parametry (pr ez v [mm2] pro kabel o maximální délce 20 m): 
 

220/230 V 110/120 V 
1,5 mm2 2,5 mm2 

 
INSTALACE. Nasa te sací kalíšky pod spodní ást jednotky, jak je znázorn no. Položte 
kompresor na dob e v traném míst  na rovnou plochu nebo na plochu s max. sklonem 10°. Je-li 
plocha šikmá a hladká, ujist te se, že kompresor b hem innosti neujíždí. Pokud kompresor 
pracuje na polici nebo na okraji podstavce, dob e jej upevn te, aby nemohl spadnout.  
SPUŠT NÍ. Ujist te se, že knoflík na horní ásti kompresoru je v poloze „0“. Zasu te vidlici do 
elektrické zásuvky a oto te knoflík do polohy „I“. P ipojte gumovou hadici nebo spirálovou hadici 
k p íslušnému výstupu, nalézajícímu se vedle tlakového spína e. Kompresor pracuje pln  
automaticky a je ovládán tlakovým spína em, který jej vypíná, když tlak uvnit  nádoby dosáhne 
maximální hodnoty, a zase jej zapíná, když tlak klesne na minimální úrove . Tlakový rozdíl je 
obvykle 2 bary (29 PSI). Po p ipojení kompresoru do elektrické zásuvky  jej nechejte natlakovat na 
maximální tlak a zkontrolujte správný výkon stroje. 
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO TLAKU. Není vždy nutné využívat plný pracovní tlak, který je 
k dispozici. Práv  naopak, pneumatické nástroje asto vyžadují nižší tlak. Nastavte tlak na 
požadovanou hodnotu tak, že budete knoflíkem otá et ve sm ru chodu hodin, chcete-li jej zvýšit, 
a proti sm ru chodu hodin, chcete-li jej snížit. Nastavení tlaku se zobrazuje na manometru 
kompresoru. 


