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DEFINISJONER PÅ SIGNALORD
ADVARSEL: Indikerer en mulig farlig situasjon. Dersom den ikke unngås, kan det resultere i alvorlige 

ulykker eller død.
FORSIKTIG: Indikerer en mulig farlig situasjon. Dersom den ikke unngås, kan det resultere i mindre 

eller moderate skader.
MERK: Legger vekt på viktig informasjon.
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LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG 
ALLE INSTRUKSJONER.
Hvis du ikke følger advarslene og 
instruksjonene, kan det føre til dødsfall og 
alvorlige skader. Ta vare på alle advarsler og 
instruksjoner for fremtidig referanse.

FARE FOR ELEKTRISK STØT
ADVARSEL: Før det utføres arbeid på 
kompressoren, må den kobles fra 
strømforsyningen.

FARE FOR HØYE TEMPERATURER
FORSIKTIG: Kompressoren inneholder noen 
deler som kan bli svært varme.

FARE FOR UTILSIKTET OPPSTART
FORSIKTIG: Kompressoren kan starte 
automatisk ved strømbrudd og etterfølgende 
omstart.

LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE 
FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER.
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE SAMMEN MED VERKTØYET FOR FRAMTIDIG 
REFERANSE.ADVARSEL
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IKKE BRUK ENHETEN I REGN
Bruk av kompressoren under slike eller lignende 
forhold, øker faren for elektrisk støt, farlig 
funksjonssvikt og overoppheting.

1. BRUK VERNEBRILLER ELLER 
BESKYTTELSESBRILLER
Det er alltid fare for øynene siden støv kan blåses opp av 
returluften eller av en festeanordning som kastes opp i 
luften på grunn av feil behandling av verktøyet. Derfor skal 
vernebriller eller beskyttelsesbriller alltid brukes ved bruk av 
verktøyet.
Arbeidsgiver og/eller brukeren må sørge for at det brukes 
skikkelig beskyttelse av øynene. Vernebrilleutstyret må 
være i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 89/
686/EEC av 21 desember 1989 (American National 
Standards Institute, ANSI Z87.1) og beskytte både forfra og 
fra sidene.
Arbeidsgiveren er ansvarlig for å påse at verktøyoperatøren 
og alle andre personer i arbeidsområdet bruker vernebriller.
MERK: Vernebriller uten sidebeskyttelse og visir gir ikke 

fullgod beskyttelse.

2. HØRSELVERN KAN VÆRE PÅKREVD I ENKELTE 
MILJØER
Fordi arbeidsforholdene kan inkludere eksponering for høye 
lydnivåer som kan føre til hørselskader, skal arbeidsgiveren og 
brukeren påse at eventuelle nødvendige hørselvern er 
tilgjengelige og brukes av operatøren og andre i 
arbeidsområdet.

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FORHÅNDSREGLER FOR BRUK AV 
KOMPRESSOREN
VIKTIG INFORMASJON
De fleste ulykker som forårsakes av kompressorbruk 
og -vedlikehold, forårsakes av mangel på å følge 
grunnleggende sikkerhetsregler og forhåndsregler. 
Ulykker kan ofte unngås ved å identifisere en 
potensielt farlig situasjon før den inntreffer, og ved å 
observere egnede sikkerhetsprosedyrer.
Grunnleggende sikkerhetsregler utdypes i avsnittet 
"SIKKERHET" i denne brukerhåndboken og i avsnittene 
som tar for seg drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.
Farer som må unngås for å forhindre personskade 
eller maskinskade identifiseres med ADVARSEL 
på kompressoren og i denne brukerhåndboken.
Bruk aldri denne kompressoren på en måte som 
ikke har blitt spesifikt anbefalt av forhandleren, 
hvis ikke du først bekrefter at planlagt bruk vil 
være trygt for deg og andre.

FEIL ELLER USIKKER BRUK AV 
KOMPRESSOREN KAN FØRE TIL DØD ELLER 
ALVORLIG PERSONSKADE. FOR Å UNNGÅ 
DISSE FARENE, FØLG DISSE GRUNNLEGGENDE 
SIKKERHETSINSTRUKSJONENE.
HØYTRYKKSKOMPRESSORER LEVERER BÅDE 
LUFT UNDER VANLIG TRYKK OG LUFT UNDER 
HØYT TRYKK. FOR BRUK MED HØYTRYKKSLUFT 
SKAL HØYTRYKKSKOMPRESSOREN KUN 
BRUKES SAMMEN MED MAX POWERLITE-
SPIKERPISTOLER OG POWERLITE-SLANGER. 
BRUK SOM IKKE SPESIFISERES VIL FØRE TIL 
ALVORLIGE ULYKKER.

FOR Å UNNGÅ ALVORLIG PERSONSKADE 
ELLER SKADE PÅ EIENDOM
FØR VERKTØYET TAS I BRUK, LES NØYE 
OG FORSTÅ FØLGENDE
"SIKKERHETSINSTRUKSJONER":
MANGEL PÅ Å FØLGE ADVARSLER KAN 
FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

ADVARSEL
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1. RØR ALDRI DELER I BEVEGELSE
Legg aldri hender, fingre eller kroppsdeler i 
nærheten av kompressorens bevegelige deler.

2. BRUK ALDRI MASKINEN UTEN AT ALLE 
VERN ER PÅ PLASS
Bruk aldri kompressoren uten at alle vern eller 
sikkerhetsfunksjoner er på plass, og forsikre deg 
om at maskinen fungerer som den skal før bruk. 
Hvis vedlikehold eller service krever at vern eller 
sikkerhetsfunksjoner fjernes, sørg for å sette 
vern eller sikkerhetsfunksjoner på plass før du 
fortsetter å bruke kompressoren.

3. BRUK ALLTID ØYEBESKYTTELSE
Bruk alltid vernebriller eller lignende 
øyebeskyttelse. Komprimert luft må aldri rettes 
mot personer eller kroppsdeler. Sørg for å ha på 
deg beskyttelsesutstyr, inkludert lyddempende og 
beskyttende klær, vernehjelm og sikkerhetsfottøy 
som egner seg for gitte arbeidsmiljø.

4. BESKYTT DEG MOT ELEKTRISK STØT
Unngå kroppskontakt med jordede overflater 
som rør, radiatorer, kontakter og 
kjøleområder. Bruk aldri kompressoren i 
fuktig eller våte områder.

5. KOBLE FRA KOMPRESSOREN
Koble alltid kompressoren fra strømledningen og 
tøm lufttanken for komprimert luft før deler får 
service, inspiseres, vedlikeholdes, rengjøres, 
erstattes eller kontrolleres.

6. UNNGÅ UTILSIKTET STARTING
Ikke bær kompressoren mens den er koblet 
til en strømkilde, eller når lufttanken er fylt 
med komprimert luft. Sørg for at knotten til 
trykkbryteren står i stillingen "OFF" (av) før 
kompressoren kobles til strømkilden.

7. OPPBEVAR KOMPRESSOREN RIKTIG
Når den ikke er i bruk, skal kompressoren 
lagres på et tørt sted. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. Lås lagerområdet.

8. HOLD ARBEIDSOMRÅDET RENT
Områder med mye rot kan føre til skader. Rydd 
alle arbeidsområder for unødvendig verktøy, 
avfall, møbler osv.

9. HOLD BARN UNNA
Ikke la besøkende komme i kontakt med 
kompressorens skjøteledning. Alle besøkende 
skal holde trygg avstand fra arbeidsområdet. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

10. HA PÅ DEG EGNEDE KLÆR
Ikke gå med løstsittende tøy eller smykker. 
De kan settes fast i bevegelige deler. Ha på 
hårnett som holder langt hår på plass.

11. IKKE MISBRUK STRØMLEDNINGEN
Ikke dra i den for å koble den fra stikkontakten. Hold 
strømledningen unna varme, olje og skarpe kanter.

12. KOMPRESSOREN MÅ VEDLIKEHOLDES 
MED OMHU
Følg instruksjonene for smøring. Inspiser 
ledninger periodisk, og hvis de er skadet, få 
dem reparert av en autorisert serviceverksted.

13. BRUK EN SIKKER SKJØTELEDNING
For å forhindre elektrisk støt, bruk en trekjernet 
skjøteledning med et trepolet jordingsstøpsel 
og en trekjernet jordingsstøpselkontakt. Sørg 
for at skjøteledningen er i fungerende tilstand.  
Hvis ledningen er skadet, bytt den ut og 
reparer den. Ledningen skal ha tilstrekkende 
kapasitet for strømmen som går gjennom 
produktet. Ledninger med utilstrekkelig 
kapasitet vil forårsake spenningsfall eller 
spenningstap, og føre til overoppheting.  
Følgende tabell viser ledningstørrelsen som 
brukes avhengig av lengden på ledningen.
Hvis kompressoren skal brukes utendørs, bruk 
en egen skjøteledning kun for kompressoren.

Tab. 1 DEL TILLATELIG FOR EN MAKS. 
LENGDE PÅ 20 m (65')

Unngå elektriske farer. Bruk aldri denne 
kompressoren med en skadet eller frynset 
strømledning eller skjøteledning. Inspiser alle 
elektriske ledninger jevnlig. Bruk aldri i nærheten av 
vann eller i omgivelser hvor elektrisk støt er mulig.

14. VÆR PÅ VAKT
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. 
Ikke bruk kompressoren når du er trøtt. 
Kompressoren skal aldri brukes av deg hvis 
du er påvirket av alkohol, medikamenter eller 
medisiner som gjør deg døsig.

KOMPRESSOR HK kW 230 V (mm2)

AKHL1250E (CE) 2 1,5 2,5

ADVARSEL
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15. KONTROLLER SKADDE DELER OG 
LUFTLEKKASJE
Før kompressoren brukes ytterligere, skal et 
vern eller en annen del som er skadet nøye 
kontrolleres for å bestemme om delen vil 
fungere skikkelig og utføre sin tiltenkte funksjon.
Kontroller justering av bevegelige deler, 
blokkering av bevegelige deler, brudd på 
deler, montering, luftlekkasje og andre 
forhold som kan påvirke driften.
Et vern eller andre deler som er skadet skal 
repareres fullstendig eller erstattes av et 
autorisert serviceverksted, hvis ikke annet 
står beskrevet et annet sted i denne 
brukerhåndboken. Defekte trykkregulatorer 
må erstattes på et autorisert serviceverksted.
Ikke bruk kompressoren hvis bryteren ikke 
skrur den på og av.

16. BRUK KOMPRESSOREN PÅ KORREKT 
MÅTE
Bruk kompressoren i samsvar med 
instruksjonene som gis i dette dokumentet. 
Kompressoren må aldri brukes av barn, 
personer som ikke er kjent med maskinens 
drift eller uautorisert personell.

17. SØRG FOR AT ALLE SKRUER, BOLTER 
OG DEKSLER SITTER GODT PÅ PLASS
Sørg for at alle skruer, bolter og plater er 
godt montert.
Kontroller tilstanden til disse med jevne 
mellomrom.

18. SØRG FOR AT MOTORENS LUFTEHULL 
ER RENT
Motorens luftehull må holdes rent slik at luft 
kan strømme fritt til enhver tid. Se jevnlig 
etter oppsamling av støv.

19. BRUK KOMPRESSOREN MED OPPFØRT 
SPENNING
Bruke kompressoren med spenningene som 
står oppført på navneskiltene. Hvis 
kompressoren brukes med høyere spenning 
enn oppført spenning, vil det resultere i 
unormal rask motoromdreining, og kan føre til 
skade på enheten og utbrenning av motoren.

20. BRUK ALDRI EN KOMPRESSOR SOM ER 
DEFEKT ELLER SOM FUNGERER 
UNORMALT
Hvis kompressoren ser ut til å fungere 
unormalt, lager rare lyder eller på annen 
måte virker defekt, stopp umiddelbart å 
bruke den og sørg for at den repareres av et 
autorisert serviceverksted.

21. PLASTDELER MÅ IKKE TØRKES AV MED 
LØSEMIDLER
Løsemidler som bensin, tynner, rensebensin, 
karbontetraklorid og alkohol kan skade og 
forårsake sprekker på plastdeler. Ikke tørk av 
med slike løsemidler. Tørk av plastdeler med 
en myk klut som er lett fuktet med et mildt 
vaskemiddel, og tørk godt av.

22. BRUK KUN ORIGINALE RESERVEDELER
Reservedeler som ikke er originale kan gjøre 
garantien ugyldig, og kan føre til funksjonsfeil 
som igjen kan føre til ulykker. Originale deler 
er tilgjengelig fra din forhandler.

23. IKKE GJØR ENDRINGER PÅ 
KOMPRESSOREN
Ikke gjør endringer på kompressoren. Ta alltid 
kontakt med autorisert serviceverksted ved 
eventuelle reparasjoner. Uautorisert endring kan 
ikke bare forringe kompressorytelse, men kan 
også føre til ulykker eller skade på 
reparasjonspersonell som ikke har den 
kunnskapen og tekniske ekspertisen som kreves 
for å utføre reparasjonsoperasjoner korrekt.

24. SLÅ AV BRYTEREN NÅR 
KOMPRESSOREN IKKE BRUKES
Når kompressoren ikke brukes, sett bryteren 
til OFF (av), koble ledningen fra strømkilden 
og åpne avløpshanen for å lufte komprimert 
luft fra lufttanken.

25. ALDRI KOM I KONTAKT MED OVERFLATEN 
PÅ OMRÅDER MED HØY TEMPERATUR
Hvis du vil unngå brannskader, må du ikke 
berøre rørene, hodet, sylinderen, motoren, 
tanken og inverterkassen (nedre deksel).

26. IKKE RETT LUFTSTRØM MOT KROPPEN
Fare for personskade, ikke rett komprimert 
luft mot mennesker eller dyr.

27. TØM TANK
Tøm tanken daglig eller etter fire timers bruk.
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28. IKKE STOPP KOMPRESSOREN VED Å 
DRA UT LEDNINGEN
Bruk "ON/OFF"-bryteren (på/av).

29. NÅR DU BRUKER HØYTRYKKSSIDEN AV 
MAX POWERLITE-KOMPRESSOREN, MÅ 
DU BRUKE ORIGINALDELENE FOR MAX 
POWERLITE-VERKTØY, POWERLITE-
SLANGE OG KOMPRESSOR

30. ALDRI BRUK EN TRANSFORMATOR FOR 
STRØMFORSYNING TIL DENNE 
KOMPRESSOREN. BRUK AV 
TRANSFORMATOR TIL Å ØKE SPENNINGEN, 
FØRER TIL SVIKT ELLER UTBRENNING. 
(HVIS EN TRANSFORMATOR BRUKES, 
STANSES DRIFTEN AV MASKINEN.) 

31. KOBLE ALDRI KOMPRESSOREN TIL EN 
MOTORDYNAMO ELLER EN 
STRØMKILDE MED LIKESTRØM
Kompressoren vil ødelegges eller få brannskader.

32. DENNE KOMPRESSOREN ER TIL INNENDØRS 
BRUK. IKKE INSTALLER KOMPRESSOREN 
PÅ ET STED SOM ER EKSPONERT FOR REGN 
ELLER PLASKENDE VANN, STEDER MED 
HØY LUFTFUKTIGHET ELLER STEDER MED 
HØYE TEMPERATURER
Hvis maskinen brukes i et vått miljø, kan den 
produsere et elektrisk støt eller kortslutte, og 
antenning kan oppstå. Bruk den under 
miljøbetingelsene som står i samsvar med 
maskinens spesifikasjoner.

33. IKKE BRUK VERKTØYET I NÆRHETEN 
AV ET BRENNBART MATERIALE
Bruk aldri verktøyet i nærheten av brennbare 
materialer (f.eks. tynner, bensin osv.). Flyktige 
gasser fra disse substansene kan bli trukket 
inn i kompressoren og presset sammen med 
luften, noe som kan føre til en eksplosjon.

34. BRUK ALDRI VERKTØYET I ET 
EKSPLOSIVT OMRÅDE
Gnister fra verktøyet kan antenne atmosfæriske 
gasser, støv eller andre antennelige materialer.

35. SØRG FOR AT KOMPRESSOREN ER JORDET
Jord kompressoren for å forhindre at en 
arbeider får elektrisk støt. Den leveres med 
en trepolet ledning og et trepolet 
jordingsstøpsel slik at den kan kobles til en 
passende jordingsstøpselskontakt.
En grønn- og gulstripete ledning er jordingsleder.  
Den må aldri kobles til andre ladede terminaler. 

36. NÅR DU BÆRER KOMPRESSOREN, 
HOLD DEN PÅ RIKTIG MÅTE

37. SØRG FOR Å TRANSPORTERE 
KOMPRESSOREN PÅ RIKTIG MÅTE. 
IKKE VELT DEN ELLER LØFT DEN MED 
KROKER ELLER TAU

38. NÅR MASKINEN ELLER MASKINDELER 
SKAL KASTES, FØLG DE RELEVANTE 
NASJONALE REGLENE

39. IKKE STIKK FINGRENE INN I 
LUFTEVENTILEN ELLER ÅPNINGER I 
HUSET
Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller 
brannskader.

40. IKKE BRUK NOEN ADAPTERPLUGGER 
MED KOMPRESSOREN
Kompressoren er fabrikkutstyrt med en 
bestemt elektrisk ledning og plugg for 
tilkobling til en egnet elektrisk strømkilde. 
Aldri gjør endringer på pluggen på noen 
måte. Ikke bruk noen adapterplugger 
sammen med kompressoren.
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2. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA
1. SPESIFIKASJONER

3. DRIFTSINSTRUKSJONER
Pakk opp kompressoren og se etter eventuelle 
mangler eller skader som kan ha inntruffet under 
transport, og kontroller om boltene og skruene 
sitter godt fast.

LES AVSNITTET 
"SIKKERHETSINSTRUKSJONER"
BRUK VERNEBRILLER ELLER 
BESKYTTELSESBRILLER
Det er alltid fare for øynene siden støv kan blåses opp 
av returluften eller av en festeanordning som kastes 
opp i luften på grunn av feil behandling av verktøyet. 
Derfor skal vernebriller eller beskyttelsesbriller alltid 
brukes ved bruk av verktøyet. 
Arbeidsgiver og/eller brukeren må sørge for at 
det brukes skikkelig beskyttelse av øynene. 
Øyebeskyttelsesutstyr må være i 
overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 
89/686/EØF av 21. desember 1989 (American 
National Standards Institute. ANSI Z87.1) og gi 
beskyttelse både foran og på sidene.
MERK: Vernebriller uten sidebeskyttelse og visir 

gir ikke fullgod beskyttelse.

MERK: Informasjonen i denne brukerhåndboken 
er utformet for å hjelpe deg med sikker 
bruk og vedlikehold av kompressoren.
Noen illustrasjoner i denne brukerhåndboken 
kan vise detaljer eller tilbehør som skiller seg 
fra de på din egen kompressor.

1. INSTALLASJON

1. BRUK ALDRI MASKINEN PÅ STEDER HVOR 
EVENTUELLE FLYKTIGE ANTENNELIGE 
SUBSTANSER OPPBEVARES.
Bruk den aldri i nærheten av bensin, tynner, 
gass, maling eller klebestoff, fordi de kan 
antennes eller eksplodere.

2. BRUK ALDRI MASKINEN I NÆRHETEN 
AV VARME, ILD ELLER ANTENNELIGE 
SUBSTANSER.

Produktnr. AKHL1250E (CE)

Vekt 18,8 kg

Strømforsyning 230 V±10 %   50 Hz±1 %   φ1

Merkestrøm 6 A

Motorkraft 2 HK

Beskyttende jording Klasse I 

Beskyttende struktur IP20

Driftstemperatur 0 °C til +40 °C

Driftsfuktighet 85 % relativ fuktighet eller mindre. Ingen 
duggkondens.

Høyde over havet Opptil 1000 m

Lagringstemperatur -10 til +50 °C

Lagringsfuktighet 85 % relativ fuktighet eller mindre. Ingen 
duggkondens.

Arbeidsområde for trykkbryter Av: 34 bar / På: 30 bar (POWER-MODUS)
Av: 29 bar / På: 25 bar (NORMAL MODUS)

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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3. BRUK ALDRI MASKINEN PÅ ET 
USTABILT STED.
Bruk den aldri på et sted hvor den kan 
bevege seg eller falle av seg selv.
Sørg for å installere kompressoren på et flatt 
underlag, med gummiføtter under. Tillat 
vippevinkel på gulvet er opptil 10 grader.  
Hvis monteringsgulvet er skjevt og glatt, 
sørg for at kompressoren ikke beveger seg 
under drift. Ikke bruk den på en hylle eller 
stativ hvor den kan falle eller rase.

4. UNNGÅ ET STED SOM ER EKSPONERT 
FOR HØYE TEMPERATURER ELLER 
DIREKTE SOLLYS, SØRG FOR Å BRUKE 
MASKINEN ET STED MED GOD 
VENTILASJON OG SKYGGE.
Bruk av kompressoren under høye 
temperaturer eller i direkte sollys forringer 
ikke bare holdbarheten, men øker 
temperaturen i hoveddelen og utgjøre en 
sikkerhetsfare. Sørg for å bruke den på et 
sted med god ventilasjon og skygge. 
Passende romtemperatur er +5 °C til +30 °C. 
(Minimum 0 °C og maksimum +40 °C.)

5. IKKE INSTALLER MASKINEN PÅ ET 
STØVETE STED (TREFLISER OSV.).

6. INSTALLER MASKINEN I KORREKT 
RETNING.
Installer den på korrekt måte.

7. INSTALLER ALDRI MASKINEN I REGN 
ELLER PÅ STEDER MED PLASKENDE 
VANN, ELLER PÅ STEDER SOM ER 
UTSATT FOR HØYE TEMPERATURER.
Hvis maskinen brukes i et vått miljø, kan den 
forårsake elektrisk støt eller kortslutning som 
kan føre til brann pga. utbrenning eller 
antenning.

8. BLOKKER ALDRI EN 
VENTILASJONSÅPNING ELLER BRUK 
MASKINEN I EN BOKS ELLER PÅ ET 
TRANGT STED (I ET KJØRETØY OSV.).
Hvis dette ikke etterfølges, kan det 
genereres unormal varme og føre til 
problemer eller ulykker.
Installer kompressoren på en avstand på 
1 meter eller mer fra veggen for å forsikre 
tilstrekkelig ventilasjon og avkjøling.

9. ALDRI SITT PÅ ELLER PLASSER ET 
OBJEKT PÅ TOPPEN AV MASKINEN.
Hvis dette ikke etterfølges, kan det oppstå 
problemer eller maskinen kan ødelegges.

Bruk ikke kompressoren på steder hvor 
temperaturen er 0 °C eller mindre, eller hvor 
omgivelsestemperaturen overskrider +40 °C.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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2. NAVN PÅ DELER (se Fig.A)
Funksjonsbeskrivelse av hovedkomponenter

1 Strømbryter Skrur strømforsyning på eller av.

2 Justeringshendel for 
trykkreduksjonsventil (H) (oransje 
hette)

Tiltenkt utelukkende for bruk med -verktøyet. Den 
justerer driftstrykket til -verktøyet.

3 Justeringshendel for 
trykkreduksjonsventil (L) (gul hette)

Justerer trykket som leveres til vanlige spikerpistoler og 
trykkluftverktøy (maksimalt driftslufttrykk: 8,3 bar).

4 Trykkmåler i tanken Indikerer trykk i tanken. Trykker øker opptil 34 bar.

5 Trykkmåler for å indikere innstilt 
trykk på reduksjonsventil (to 
målere)

Den indikerer det innstilte trykket på 
trykkreduksjonsventilene (H) og (L).
(24,5 bar maksimalt på H-side og 8,3 bar maksimalt på 
L-siden.)

6 Trykkluftchuck for høytrykk (for 
MAX -verktøy)

Den muliggjør tilkobling av MAX -luftslange for 
-verktøy.

7 Trykkluftchuck for normalbruk (for 
vanlige trykkverktøy)

Den muliggjør tilkobling av luftslagen for spikerpistoler 
med vanlig trykk.

8 Avløpshane Den tømmer komprimert luft og vann. Tøm én gang når 
arbeidet er ferdig, eller flere ganger daglig.

9 Strømkontakt Den brukes med en trepolet og jordet stikkontakt.

0 Kontrollpanel Det lar deg velge modus mellom Normal, High Power 
(høyeffekt) og Quiet (stille). (Se Fig.B) Hvis du vil ha 
informasjon om LED-ene og bryterne på kontrollpanelet, 
kan du se Kontrollpanel på side 12.
• Strømforbruket reduseres ved bruk i Quiet-modus 

(stille).

a Flerspråklig forklaring av 
kontrollpanelet

Viser termer på kontrollpanelet på tysk, fransk, italiensk, 
spansk, portugisisk, norsk, svensk, finsk, dansk, 
nederlandsk, polsk, gresk, tyrkisk og russisk.

b Lufttank

c Gummifot

d Strømledning

e Grep for tohendig bæring
11



Kontrollpanel (se Fig.B)
fSTRØM-LED
gVEDLIKEHOLDS-LED
Hvis dette lyser opp, send maskinen til din forhandler eller autorisert verksted for inspeksjon. (Se side 17.)
hTEMPERATUR- ELLER ELEKTRISK PROBLEM-LED
Se signaltyper i kapittel 6. (Se side 16.)
iVALGBRYTER
Med valgbryteren kan du veksle mellom følgende driftsmodi.
Fabrikkstandard er 25-29 Normal modus.

• Før du bruker kontrollpanelet, fjern det gjennomsiktige platekledningen på den mottatte maskinen.

jBRYTER FOR QUIET-MODUS (STILLE)
Maskinen tilbyr også en strømsparingsmodus, Quiet-mode (stille), som du kan velge når du ønsker å 
dempet støyet som oppstår ved arbeid, eller når utløsning av effektbryteren forventes under kontinuerlig 
drift. Trykk på bryteren for Quiet-modus (stille) for å slå på denne modusen.
• Et signal høres med et pip, og LED-lyset slås på når driftsmodus endres.
• Veksling er tilgjengelig uavhengig av om kompressoren er i bruk eller er stoppet.
• Selv om effektbryteren aktiveres, eller du har koblet fra strømledningen fra stikkontakten i løpet av drift, 

vil den siste operasjons status være lagret i minnet.
• Til og med når du trykker på bryteren for Quiet-modus (stille) i omgivelser med lav temperatur, 

fortsetter kompressoren å gå i normalmodus til den når AV-trykket. Når kompressoren er helt 
oppvarmet, veksler den til Quiet-modus (stille) den neste gangen den blir brukt.

Driftsmodus Trykkbegrensningsrekkevidde Eksempel på bruksområde

PÅ-trykk AV-trykk

NORMAL MODUS 25 bar 29 bar Snekkerarbeid med MAX -
verktøy, vanlige spikerpistoler osv.

HØYEFFEKTSMODUS 30 bar 34 bar Kontinuerlig overflatefeste og 
lignende med MAX -verktøy.
12



3. MASKINDRIFTSPROSEDYRE

Inspeksjon og kontroll før drift

• Før bruk, kontroller tilstrammingen på 
bolter og muttere, og at alle delene er på 
plass.

• Strømforsyningen som brukes må være 
230 V vekselstrøm 10 A, og ha en 
effektbryter. Tillat kildespenningsområde 
er +/- 10 %.

• Bredde og lengde på skjøteledning eller 
kabeltrommel som brukes må være 
henholdsvis minimum 2,5 mm2 og 
maksimum 20 m. Ledningen må trekkes 
helt ut når den er i bruk.

• Sørg for at maskinen er installert i korrekt 
retning når den er i bruk.

∗ Bruk maskinen i samsvar med instruksjonene i 
"SIKKERHETSINSTRUKSJONER" på side 5.

∗ Trykkverdier beskrevet i denne 
brukerhåndboken tar ikke hensyn til feillesing 
på trykkmåleren.

1. Når du har slått av maskinens 
strømbryter, kobler du til strømpluggen i 
uttaket. 
• Når du bruker en skjøteledning eller en 

kabeltrommel, sørg for at ledningens 
effektive tverrsnitt og lengde er 
henholdsvis minimum 2,5 mm2 og 
maksimum 20 m.

2. (Fig.C,D) Skru strømbryteren på mens du 
vedlikeholder avløpshanen helt åpen. 
Signalet piper samtidig.
• For en oversikt over de ulike lydsignalene, 

se side 16.

3. Påse at motoren starter, og at luften 
kommer ut gjennom avløpshanen når 
avløpshanen er åpen.

4. (Fig.E) Lukk avløpshanen, og sørg for at 
det ikke lekker luft ut fra hanen.

5. Vri justeringshendelen (på to steder) til 
trykkreduksjonsventilen med klokken 
helt rundt, helt til du ikke kan vri den 
lenger, og sørg for at foregående 
handling påvirker trykkmålerpekeren 
(Fig.F) på begge stedene.

• Mens trykket i lufttanken øker pga. 
trykkarakteristikken til 
trykkreduksjonsventilen, kan trykket 
variere i forhold til det innstilte 
inngangstrykket med så mye som 2 bar.
Vri trykkreduksjonsventilens 
justeringshendler mot klokken én gang for 
å redusere trykket, og gå deretter over til 
justeringen mens du øker trykket ved å vri 
justeringshendelen med klokken.

6. Sørg for at trykkoperasjonen stopper 
automatisk etter 6–7 minutter. Bortsett 
fra når strømsparingsdrift i Silent-modus 
(stille) er skrudd på, reservetanken er 
koblet til eller spenningsfall inntreffer, 
siden disse forlenger driftstimene.

7. Vent i fem minutter etter at operasjonen 
har stoppet for å bekrefte at det ikke 
finnes noen unormale lyder eller 
luftlekkasjer, og at kompressoren ikke 
starter på nytt.

8. (Fig.D) Frigjør trykkluften ved å åpne 
avløpshanen en anelse. Forsikre deg om 
at driften fortsetter på grunn av et fall i 
trykket.

9. (Fig.E,G) Steng avløpshanen og skru av 
strømmen mens kompresjonsdriften er 
skrudd på for å kontrollere at disse 
tiltakene stopper maskinen fra å kjøre.

10. (Fig.H) Vri justeringshendelen (på to 
steder) til trykkreduksjonsventilen mot 
klokken for å kontrollere at denne 
handlingen gjør at trykkmålerpekeren 
peker ned på begge stedene. (Det kan 
hende det kommer lyder pga. luft som 
tappes, men det betyr ikke at det har 
oppstått en feil.)

ADVARSEL

FORSIKTIG
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11. (Fig.D) Åpne avløpshanen for å frigjøre all 
komprimert luft og vann i lufttanken.
Hvis du oppdaget noen avvik i kontrollen 
eller inspeksjonen før drift, send maskinen til 
din forhandler eller autorisert 
serviceverksted for inspeksjon eller 
reparasjon.

Driftsprosedyre
Før maskinen settes i drift, sørg for å utføre 
"Inspeksjon og kontroll før drift" beskrevet på 
side 13.

1. Åpne avløpshanen fullstendig, og skru på 
strømbryteren. Signalet piper samtidig.
• For en oversikt over de ulike lydsignalene, 

se side 16.
Etter idriftsetting, lukk avløpshanen godt til 
for å øke trykket.

2. (Fig.I) Etter at du har bekreftet at driften 
har stoppet på grunn av økt trykk, vri 
justeringshendelen til 
trykkreduksjonsventilen for å justere 
driftstrykket til spikerpistolen og 
trykkluftverktøy til passende nivå. For å 
justerer trykket, vri 
trykkreduksjonsventilens 
justeringshendel mot klokken én gang for 
å stille inn trykket til et nivå lavere enn 
egnet verdi med 2 bar. Gå deretter over til 
justeringen mens du øker trykket ved å 
vri justeringshendelen med klokken.
• Sørg for å starte justeringen på et nivå 

som er lavere enn egnet trykk, og fortsett 
justeringen samtidig som du øker trykket 
fra det nivået og oppover. Hvis du starter 
justeringen fra et nivå som er høyere enn 
egnet verdi, vil trykket som vises på 
trykkmåleren ikke stemme overens med 
det faktiske trykket. (På grunn av 
henholdsvis trykkreduksjonsventilens 
karakteristikk.)

• To trykkreduksjonsventiler på denne 
maskinen lar deg koble til MAX -
verktøy og vanlige spikerpistoler og 
trykkluftverktøy.
<Trykkreduksjonsventil H>   Muliggjør 
tilkobling og bruk av MAX PowerLite-
verktøy (med driftstrykk på maksimalt 
24,5 bar)
<Trykkreduksjonsventil L>   Muliggjør 
tilkobling og bruk av vanlige spikerpistoler 
eller trykkluftverktøy (med driftstrykk på 
maksimalt 8,3 bar)

• Du må følge de spesifikke driftslufttrykkene 
for spikerpistoler og trykkluftverktøy.
Hvis du bruker en spikerpistol eller et 
trykkluftverktøy uten å justere 
inngangstrykket med reduksjonsventilen, 
kan det føre til alvorlig forringelse av 
ytelsen, og medføre for tidlig aldring av 
eller skade på verktøy.

• Hvis du bruker en spikerpistol eller et 
trykkluftverktøy på feil trykknivå (unødvendig 
høyt trykk), øker luftforbruket, og det kan føre 
til en kapasitetsforringelse ved kontinuerlig 
arbeid. Sørg for at du bruker dem med korrekt 
trykk.

3. (Fig.J) Etter at du er ferdig med å justere 
inngangstrykket, kan du starte drift ved å 
koble luftslangen til luftkoblingen 
(trykkluftchuck).

4. Koble høytrykksslangen for Max 
PowerLite-verktøy til trykkluftchuck for 
høytrykk på H-siden på 
trykkreduksjonsventilen.
Koble til luftslangen for vanlige spikerpistoler 
til trykkluftchuck på L-siden av 
trykkreduksjonsventilen.
• Trykkluftchucken er en ettrykkstype som 

lar deg koble luftkontakten til 
trykkluftchucken bare ved å skyve inn.

• Før du kobler til luftslangen til denne 
kompressoren, sørg for at luftledningen og 
slangefikstur er god festet.

5. DRIFTSMODUS
Driftsmodusveksling på denne maskinen 
utføres av brytervelgeren. Velg ønsket 
modus fra de som står oppført i tabellen på 
side 12 i henhold til gitt arbeidsområde.

ADVARSEL

ADVARSEL
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4. BESKYTTELSESENHET
Hvis varmen innvendig bygger seg opp under 
drift pga. tilstopping i luftinntaket, hvis maskinen 
brukes i et svært varmt miljø eller hvis en feil 
inntreffer inni maskinen, kan varmebeskyttelsen 
som skal forhindre utbrenning aktiveres og 
stoppe motoroperasjonen. Signalet vil lyde hvis 
dette skjer. I slike tilfeller:

1. (Fig.G,K) Vri strømbryteren av, og koble 
strømkontakten fra stikkontakten.
• For en oversikt over de ulike lydsignalene, 

se side 16.

2. (Fig.C,L) Koble strømkontakten til 
stikkontakten, og slå strømbryteren på 
for å fortsette drift.
• Hvis motoren har kjølt seg ned 

tilstrekkelig, kan det hende at fortsettende 
drift aktiverer beskyttelsesenheten ikke 
lenge etter. I andre tilfeller kan det være at 
drift ikke fortsettes når du vrir 
strømbryteren på. I slike tilfeller, vent i 
omtrent 30 minutter for å la motoren kjøle 
seg ned før du starter maskinen på nytt.

3. Hvis beskyttelsesenheten ble aktivert når 
det ikke fantes noen åpenbare problemer 
i driftsmiljøet, stopp driften av 
kompressoren og send den til din 
forhandler eller autorisert 
serviceverksted for kontroll eller 
reparasjon.

5. AVVIK UNDER DRIFT

• Hvis du merker eventuelle avvik, skal du 
ikke bruke kompressoren.

Hvis du opplever noen av følgende 
avviksfenomen, slå av strømbryteren 
øyeblikkelig, koble strømkontakten fra 
stikkontakten og send maskinen til din forhandler 
eller autorisert serviceverksted for kontroll eller 
reparasjon.

1. Følgende problemer kan oppstå, selv når 
det ikke er problemer med 
strømforsyning eller ledninger: (Se 
"BESKYTTELSESENHET" på side 15.)
• Maskinen starter ikke når strømbryteren 

slås på.
• Det oppstår vibrasjon i motoren.

2. Unormale lyder oppstår under drift. (Se 
"AUTOMATISK JUSTERING AV 
DRIFTSKRAFT" (INVERTERKONTROLL) 
på side 17.)

3. Sikkerhetsventilen aktiveres i stedet for 
trykksensoren, slik at komprimert luft kan 
blåses ut.

4. Luftlekkasje inntreffer.

5. Trykket øker ikke. (Se side 17.)

6. En smerte som minner om et elektrisk 
støt merkes når metalldeler berøres.

7. Andre avvik enn de ovennevnte som 
merkes under drift.

ADVARSEL

ADVARSEL
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6. SIGNALTYPER

I normal drift

Ved unormal drift

i) Hvis en tilstand med svært lav spenning (180 V eller mindre) forekommer i fire sekunder eller lenger, 
vil LED forbli på, selv etter at spenningen har tatt seg opp.

ii) Hvis spenningen faller til et lavt spenningsnivå på 160 V eller mindre, vil LED forbli på med korte 
pipelyder (pip, pip, pip), helt til strømbryteren slås av.Hvis spenningen faller enda mer og motoren stopper 
med feil, vil LED også forbli på med korte pipelyder (pip, pip, pip), helt til strømbryteren slås av.

iii) Hvis en tilstand med svært høy spenning (255 V eller over) forekommer i to sekunder eller lenger, 
vil LED lyse opp med pipelyder. LED slås av etter at spenningen faller under 255 V.

iv) Hvis spenningen øker til et høyt spenningsnivå på 265 V eller over i to sekunder eller lenger, stopper 
motoren automatisk og LED forblir på med lange pipelyder (piiip ...), helt til strømbryteren slås av.

v) I andre tilfeller av unormal drift hvor motoren stopper automatisk, forblir LED på med periodiske 
lange pipe lyder (pip, pip, pip), helt til strømbryteren slås av.

Lydsignal Symptom Tiltak som må 
iverksettes

Ett enkelt, kort pip (pip)
Ved oppstart -

Når driftsmodus endres -

Lydsignal

LED SOM INDIKERER 
PROBLEM MED 
TEMPERATUR ELLER 
ELEKTRISITET ( -LED)

Årsak Tiltak som må 
iverksettes

1

Ingen

Lyser opp Spenning er for lav eller 
høy

Utforske tilstand til 
strømforsyning (se 
side 17)

Korte pipelyder 
(pip, pip, pip) *se 
i)–iv) nedenfor

2
Lange pipelyder 
(piip, piip, piip) Lyser opp

• Motortemperatur er 
unormalt høy

• Temperatur i 
kontrollkrets har bygd 
seg opp til et unormalt 
høyt nivå
(LED forblir på.)

• Bruk ikke kompressoren 
i ekstremt høye 
temperaturer.

• Luftinntaket må ikke 
tilstoppes.

• Utforske tilstand til 
strømforsyning
(Se side 17)

• Bruk ikke kompressoren 
på et sted hvor den kan bli 
utsatt for vannsprut eller 
på et svært fuktig sted.

3

Korte pipelyder 
(pip, pip, pip) * se 
v) nedenfor

Blinkende

• Motoren kjører ikke
• Feil i kontrollkrets

(LED forblir blinkende.)

Det er en feil på 
inverteren eller motoren. 
Send maskinen til 
forhandleren eller 
autorisert 
serviceverksted for 
kontroll eller reparasjon.
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7. AUTOMATISK JUSTERING 
AV DRIFTSKRAFT 
(INVERTERKONTROLL)

Mikrodatamaskinbasert inverterkontroll er 
aktivert på denne maskinen for å forsikre 
maksimal utnytting av tømmingsytelsen. 
Justering av driftskraften blir automatisk gjentatt 
helt til trykket i maskintanken når maksimalnivået 
som blir stilt inn for gjeldende innstillingsmodus. 
Driftslyder kan endre seg når driftskraften 
veksles, men du trenger ikke bry deg om disse. 
Lydendringene er ikke forårsaket av en svikt.

• Trykknivået som effektvekslingen aktiveres på 
varierer avhengig av kapasiteten til 
hovedstrømforsyningen, type skjøteledning 
som brukes og samtidig bruk av annet elektrisk 
utstyr. Hvis spenningen er svært lav, trengs 
ekstra tid for fylling.

• Hvis fyllingstiden er lenger enn vanlig eller 
trykket ikke øker, bytt ut strømtilkoblingen til 
strømforsyningen (koble til 
hovedstrømforsyningen på nytt) eller stopp å 
bruke et annet elektroverktøy samtidig på 
samme strømforsyning.

• Når kapasiteten til hovedstrømmen er 230 V 
eller mindre, eller når den brukes samtidig med 
et annet elektroverktøy, vil det føre til et 
radikalt spenningsfall, inkludert oppstartssvikt.

• Effektbryteren til strømforsyningen vil kanskje 
aktiveres hvis det totale strømforbruket fra 
samtidig bruk med et annet elektroverktøy 
overskrider strømkapasiteten til effektbryteren.
Hvis kretsbryteren utløses, flyttes 
strømforsyningsbryteren på kompressoren 
seg til AV-posisjon.
Slutt å bruke elektroverktøy på samme 
strømkilde som kompressoren, eller slutt å 
bruke en skjøteledning og koble kompressoren 
direkte til strømkilden. Deretter, etter at du har 
ventet i 30 sekunder eller lenger, vrir du 
bryteren PÅ.

8. FOR Å OPPRETTHOLDE 
YTELSE

1. Tøm vann fra maskinen.
Etter at arbeidet er fullført, vri hendelen på 
trykkreduksjonsventilen med klokken og 
åpne avløpshanen litt etter litt for å tømme 
komprimert luft og vann i lufttanken til 
trykkmålerpekeren på 
trykkreduksjonsventilen peker på 0. 
• Hvis du ikke tømmer vannet, vil det føre 

til at innsiden av lufttanken blir 
muggen, og dette kan føre til en svikt.

2. (Fig.B17) Vedlikeholds-LED-en lyser eller 
blinker.
Driftstimer på maskinen måles av en 
mikrodatamaskin. VEDLIKEHOLDS-LED-en 
lyser opp når maskinens driftstimer når 1000 
timer. Hvis vedlikeholds-LED-en lyser opp, 
send maskinen til din forhandler eller til et 
autorisert serviceverksted for inspeksjon.

3. Inspiser maskinen jevnlig.
Brukeren må rengjøre og inspisere 
maskinen for at den skal opprettholde 
ytelsen. Ikke nøl med å la din forhandler eller 
autorisert serviceverksted inspisere 
maskinen.

4. Håndter maskinen forsiktig.
Hvis maskinen faller ned utilsiktet, dunkes 
mot harde objekter eller får støt kan det føre 
til formendring, sprekker eller skader på 
maskinen. Brukeren bes om ikke å 
tilrettelegge for situasjoner hvor maskinen 
utsettes for fall, dunk eller støt.

5. Inspiser maskinen hver gang den brukes.
Kontroller og inspiser maskinen i samsvar 
med prosedyrene beskrevet i 
SIKKERHETSINSTRUKSJONENE på 
side 5 og etter.

6. OM PRODUKSJONSÅR
Dette produktet har et produksjonsnummer i 
MERKEDATAETIKETTEN. De to sifrene fra 
venstre i nummeret indikerer 
produksjonsåret.

(Eksempel)
08826035D

År 2008
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• Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel om forbedring.

• Spesifikasjonene og design på produktene i denne håndboken vil være underlagt endring uten varsel 
på forhånd på grunn av våre kontinuerlige bestrebelser for å forbedre kvaliteten på produktene våre.

4010096
121004-00/01

TRYKT I JAPAN

Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT nettsted)
www.max-europe.com (Nettsted for EUROPA)
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