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İŞARET SÖZCÜKLERİNİN TANIMLARI
UYARI: Kaçınılmadığında, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek, potansiyel olarak 

tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT: Kaçınılmadığında, düşük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek, potansiyel 

olarak tehlikeli bir durumu belirtir.
NOT: Önemli bilgileri vurgular.
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TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TÜM 
TALİMATLARI OKUYUN.
Uyarılara ve talimatlara uymama, ölüm ve ciddi 
yaralanmaya neden olabilir. Tüm uyarı ve 
talimatları gelecekte kullanmak üzere saklayın.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
UYARI: Kompresörde herhangi bir çalışma 
yapmadan önce, güç kaynağı bağlantısı 
kesilmelidir.

YÜKSEK SICAKLIK RİSKİ
DİKKAT: Kompresörün yüksek sıcaklıklara 
erişebilecek bazı parçaları vardır.

KAZARA BAŞLATMA RİSKİ
DİKKAT: Kompresör, elektriklerin kesilmesi ve 
daha sonra yeniden gelmesi durumunda 
otomatik olarak başlayabilir.

BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK UYARI VE TALİMATLARINI YERİNE 
GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN.
GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE BU TALİMATLARI ALETLE BİRLİKTE SAKLAYIN.

UYARI
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YAĞMURDA KULLANMAYIN
Kompresörü bu ve benzeri koşullarda 
kullanmak, elektrik çarpması, tehlikeli arıza ve 
aşırı ısınma riskini arttıracaktır.

1. GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ VEYA MASKE TAKIN
Egzoz havası nedeniyle uçan toza veya aletin yanlış 
kullanılmasından kaynaklı olarak havaya uçan bir tespit 
elemanına bağlı olarak gözlerin tehlikeye maruz kalma 
olasılığı her zaman mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, aleti 
kullanırken her zaman güvenlik gözlükleri veya maske 
takılmalıdır.
İşveren ve/veya kullanıcı, gereken göz korumasının 
kullanılmasını sağlamalıdır. Göz koruma donanımı, 
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI Z87.1'in (21 
ARALIK 1989 tarihli 89/686/EEC Konsey Direktifi) 
gereklerine uygun olmalıdır ve hem önden hem de yandan 
koruma sağlamalıdır.
İşveren, iş alanındaki alet operatörü ve tüm diğer personelin 
göz koruma donanımı kullanmasını sağlamaktan 
sorumludur.
NOT:  Kenar kalkanı olmayan gözlükler ve yüz maskeleri 

tek başına yeterli koruma sağlamaz.

2. BAZI ORTAMLARDA KULAK KORUMASI DA GEREKLİ 
OLABİLİR
Çalışma koşulları, işitme hasarına yol açabilecek yüksek 
ses düzeylerine maruz kalmayı içerebileceğinden, işveren 
ve kullanıcı, gerekli herhangi bir işitme korumasının 
sağlandığından ve iş alanındaki operatör ve diğer kişiler 
tarafından bu korumanın kullanıldığından emin olmalıdır.

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

KOMPRESÖRÜ KULLANMA İLE 
İLGİLİ ÖNLEMLER
ÖNEMLİ BİLGİ
Kompresör kullanımı ve bakımından kaynaklanan 
kazaların büyük çoğunluğu, temel güvenlik 
kurallarına veya önlemlerine uymamaktan 
kaynaklanır. Bir kaza, genellikle potansiyel tehlikeli 
durum gerçekleşmeden önce fark edildiği ve uygun 
güvenlik önlemleri alındığı takdirde engellenebilir.
Temel güvenlik önlemleri, bu Talimat 
Kılavuzunun "GÜVENLİK" bölümünde ve 
kullanım ve bakım talimatlarını içeren 
bölümlerinde ana hatlarıyla belirtilmiştir.
Bedensel yaralanmaları veya makine hasarını 
önlemek için kaçınılması gereken tehlikeler, 
kompresör üzerindeki UYARILAR ve bu Talimat 
Kılavuzu ile tanımlanmıştır. 
Bu kompresörü, planladığınız kullanımın 
kendiniz ve çevrenizdekiler için güvenli olduğuna 
emin olmadıkça, üretici tarafından özellikle 
önerilmemiş bir şekilde asla kullanmayın.

KOMPRESÖRÜN YANLIŞ VEYA GÜVENLİKSİZ 
KULLANIMI, ÖLÜM VEYA CİDDİ BEDENSEL 
YARALANMALARLA SONUÇLANABİLİR; BU 
RİSKLERDEN KAÇINMAK İÇİN TEMEL 
GÜVENLİK TALİMATLARINA UYUN.
YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR, HEM YÜKSEK 
BASINÇ HEM DE DÜZENLİ HAVA BASINCI 
SAĞLAR.  YÜKSEK BASINÇLI HAVANIN 
KULLANIMI İÇİN, YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRÜ 
SADECE MAX POWERLITE ÇİVİSÖKER VE 
POWERLITE HORTUM İÇİN TASARLANMIŞTIR. 
AÇIKCA BELİRTİLMEMİŞ KULLANIM CİDDİ 
KAZALARA NEDEN OLACAKTIR.

CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA 
MAL HASARLARINDAN KAÇINMAK İÇİN
ALETİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ 
"GÜVENLİK TALİMATLARI" İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ
DİKKATE OKUYUP ANLAYIN:
UYARILARIN TAKİP EDİLMEMESİ, ÖLÜM VEYA 
CİDDİ YARALANMAYLA SONUÇLANABİLİR.

UYARI
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1. HAREKETLİ PARÇALARA ASLA DOKUNMAYIN
Ellerinizi, parmaklarınızı veya vücudunuzun 
herhangi bir kısmını asla kompresörün 
hareketli parçaları yakınında tutmayın. 

2. TÜM KORUMALAR YERİNDE DEĞİLSE 
ASLA KULLANMAYIN 
Tüm korumalar yerinde değilse ve güvenlik 
özellikleri düzgün bir biçimde çalışmıyorsa, 
kompresörü asla kullanmayın. Bakım veya 
servis işlemleri, bir korumanın veya güvenlik 
özelliklerinin çıkarılmasını gerektiriyorsa, 
kompresörü tekrar kullanmaya başlamadan 
önce korumaların veya güvenlik özelliklerinin 
tekrar yerleştirildiğinden emin olun.

3. HER ZAMAN GÖZ KORUMASINI TAKIN
Güvenlik maskesini veya eşdeğeri olan göz 
korumasını her zaman takın. Sıkıştırılmış hava 
asla herhangi bir kişiye veya vücudun herhangi bir 
bölümüne doğru tutulmamalıdır. Çalışma ortamına 
uygun, ses geçirmez ve koruyucu giysiden, 
çarpma kaskı ve güvenlik ayakkabılarından oluşan 
koruyucu donanımı mutlaka kullanın.

4. KENDİNİZİ ELEKTRİK ÇARPMASINA 
KARŞI KORUYUN
Vücudunuzun borular, radyatörler, kuzineler ve 
soğutma kutuları gibi topraklanmış yüzeylerle 
temas etmesini engelleyin. Kompresörü asla 
ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın. 

5. KOMPRESÖRÜ BAĞLANTISINI KESİN
Kompresörü her zaman elektrik prizinden çıkarın 
ve herhangi bir parça servisi, incelemesi, bakımı, 
temizliği, değişimi veya kontrolü öncesinde 
sıkıştırılmış havayı hava tankından boşaltın. 

6. İSTENMEDEN GERÇEKLEŞEN 
BAŞLAMALARI ÖNLEYİN
Kompresörü güç kaynağına bağlıyken veya hava tankı 
sıkıştırılmış hava ile doluyken taşımayın. Kompresörü 
güç kaynağına bağlamadan önce basınç düğmesi 
kulpunun "KAPALI" konumda olduğundan emin olun.

7. KOMPRESÖRÜ DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAYIN
Kompresör, kullanılmadığı zaman kuru bir 
mekanda saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın. Saklama alanını kilitli tutun.

8. ÇALIŞMA ALANINI TEMİZ TUTUN
Karışık alanlar yaralanmalara davetiye çıkarır. 
Çalışma alanındaki gereksiz bütün aletleri, 
birikintiyi, mobilyaları ve benzerini kaldırın.

9. ÇOCUKLARI UZAK TUTUN
Ziyaretçilerin kompresörün uzatma kablosuna 
dokunmasına izin vermeyin. Tüm ziyaretçiler 
güvenlik için çalışma alanından uzakta tutulmalıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

10. UYGUN ŞEKİLDE GİYİNİN
Bol giysiler giymeyin veya takı takmayın.  
Hareketli parçalara takılabilirler. Uzun saçları 
toplamak için koruyucu saç kılıfı takın. 

11. GÜÇ KABLOSUNU KÖTÜ BİR ŞEKİLDE 
KULLANMAYIN
Duydan çıkarmak için hızla çekmeyin. Güç kablosunu 
ısıdan, yağdan ve keskin uçlu nesnelerden uzak tutun. 

12. KOMPRESÖRE ÖZENLİ BİR ŞEKİLDE DAVRANIN
Yağlama yaparken talimatlara uyun. Kabloları 
düzenli olarak inceleyin ve hasar görmüş 
kablo varsa tamir için yetkili servise gönderin.

13. SAĞLAM BİR UZATMA KABLOSU KULLANIN
Elektrik çarpmasını engellemek için, 3 kutuplu 
topraklama fişi ve 3 çekirdekli topraklama fiş soketi 
olan 3 çekirdekli uzatma kablosu kullanın. Uzatma 
kablosunun çalışmaya uygun bir durumda 
olduğundan emin olun. Kablo hasarlı ise, değiştirin 
veya tamir edin. Kablonun ürüne giden akım için 
yeterli kapasiteye sahip olması gerekir. Yetersiz 
kapasiteye sahip bir kablo, aşırı ısınmaya yol 
açacak bir voltaj düşmesine veya elektrik kesintisine 
neden olabilir. Aşağıdaki tablo, kablo uzunluğuna 
bağlı olarak kullanılacak kablo boyutunu gösterir. 
Kompresör açık alanda kullanılacaksa, özel 
bir uzatma kablosu kullanın. 

Tab.1 MAKS 20m (65') UZUNLUĞU İÇİN 
GEÇERLİ BÖLÜM

Elektrik çarpması tehlikesinden kaçının. Bu 
kompresörü asla hasarlı veya yıpranmış bir elektrik 
kablosu veya uzatma kablosu ile kullanmayın. Bütün 
elektrik kablolarını düzenli olarak gözden geçirin. Suya 
yakın veya elektrik çarpmasının gerçekleşebileceği 
herhangi bir ortamda asla kullanmayın. 

14. DİKKATLİ OLUN
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyunuzu 
kullanın. Kompresörü yorgun olduğunuzda 
kullanmayın. Size uyuşukluk veren alkol, hap 
veya ilaç gibi bir madde almışsanız, kompresör 
asla sizin tarafınızdan kullanılmamalıdır. 

KOMPRESÖR HP kW 230V (mm2)

AKHL1250E (CE) 2 1,5 2,5

UYARI
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15. HASARLI PARÇALARI VE HAVA 
SIZINTISINI KONTROL EDİN
Kompresörü kullanmaya devam etmeden 
önce, hasarlı bir koruma veya başka bir 
parça, düzgün çalışıp çalışmayacağını ve 
tasarlanan işlevi yerine getirip 
getirmeyeceğini belirlemek için dikkatle 
kontrol edilmelidir.
Hareketli parça hizalamasını, hareketli parça 
bağlantılarını, parça çatlaklarını, montajı, hava 
sızıntısını ve kullanımdan etkilenebilecek 
herhangi başka bir durumu kontrol edin. 
Hasarlı bir koruma veya başka bir parça, bu 
Talimat Kılavuzunun herhangi bir yerinde 
aksi belirtilmediği takdirde, yetkili servis 
tarafından doğru şekilde tamir edilmeli veya 
değiştirilmelidir. Arızalı basınç kontrolörleri 
yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. 
Düğme açılıp kapanmıyorsa, kompresörü 
kullanmayın. 

16. KOMPRESÖRÜ DOĞRU KULLANIN
Kompresörü burada verilen talimatlara göre 
kullanın. Kompresörün çocuklar, kullanımını 
bilmeyen kişiler veya yetkili olmayan 
personel tarafından kullanılmasına asla izin 
vermeyin. 

17. BÜTÜN VİDALARI, CİVATALARI VE 
KAPAKLARI YERİNE SAĞLAM YERLEŞTİRİN
Bütün vidaları, cıvataları ve plakaları sağlam 
monte edin.
Durumlarını düzenli olarak kontrol edin.

18. MOTOR HAVA DELİĞİNİ TEMİZ TUTUN
Havanın her zaman serbest akabilmesi için 
motor hava deliği temiz tutulmalıdır. Toz 
birikmesi olasılığı nedeniyle sık sık kontrol edin.

19. KOMPRESÖRÜ NOMİNAL VOLTAJDA 
KULLANIN
Kompresörü isim levhalarında belirtilen 
voltajlarda kullanın. Kompresörü nominal 
voltajdan daha yüksek bir voltajda kullanmak, 
anormal şekilde hızlı motor devriyle sonuçlanır ve 
bu, üniteye hasar verebilir ve motoru yakabilir.

20. ARIZALI VEYA ANORMAL ÇEKİLDE 
ÇALIŞAN BİR KOMPRESÖRÜ ASLA 
KULLANMAYIN
Kompresör olağandışı çalışıyor, garip sesler 
çıkarıyor veya arızalı izlenimi veriyorsa, 
hemen kullanmayı durdurun ve tamiri için bir 
yetkili servisle irtibata geçin. 

21. PLASTİK PARÇALARI BİR ÇÖZÜCÜ 
MADDE İLE SİLMEYİN
Gaz, benzin, tiner, karbontetraklorid ve alkol 
gibi çözücü maddeler, plastik parçalara hasar 
verebilir veya çatlamasına neden olabilir. Söz 
konusu parçaları bu tarz çözücü maddelerle 
silmeyin. Plastik parçaları, yumuşak bir 
deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle 
hafifçe silin ve her tarafını iyice kurulayın. 

22. SADECE HAKİKİ YEDEK PARÇALARI 
KULLANIN
Orijinal olmayan yedek parçalar garantinizi 
hükümsüz hale getirebilir ve arızaya yola 
açarak yaralanmalara neden olabilir. Gerçek 
parçalar bayiinizden temin edilebilir.

23. KOMPRESÖRDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN
Kompresörde değişiklik yapmayın.  Herhangi bir 
tamir için her zaman yetkili servisle bağlantı 
kurun. Yetki dışı değişiklikler sadece kompresör 
performansını bozmakla kalmaz; aynı zamanda, 
kazaya yol açabilir veya tamir işlemlerini düzgün 
bir şekilde yerine getirmek için gerekli bilgiye ve 
teknik uzmanlığa sahip olmayan tamir 
personelinin yaralanmasına neden olabilir.

24. KOMPRESÖR KULLANILMADIĞINDA 
DÜĞMEYİ KAPATIN
Kompresör kullanılmadığında düğmesini 
KAPALI konuma getirin, fişi güç kaynağından 
sökün ve hava tankındaki havayı boşaltmak 
için boşaltma musluğunu açın. 

25. YÜKSEK ISI BÖLÜMÜNÜN YÜZEYİNE 
ASLA DOKUNMAYIN
Yanma tehlikesini önlemek için borulara, 
kafaya, silindire, motora, tanka ve inverter 
kutusuna (alt kapak) dokunmayın.

26. HAVA AKIŞINI VÜCUDA YÖNELTMEYİN
Yaralanma riski, sıkıştırılmış havayı insanlara 
veya hayvanlara doğru yöneltmeyin.

27. TANKI BOŞALTIN
Tankı her gün veya her 4 saatlik kullanımdan 
sonra boşaltın.



28. KOMPRESÖRÜ FİŞİ PRİZDEN ÇEKEREK 
DURDURMAYIN
" AÇIK/KAPALI " düğmesini kullanın.

29. MAX POWERLITE KOMPRESÖRÜNÜN 
YÜKSEK BASINÇ TARAFI HER 
KULLANILDIĞINDA, HAKİKİ MAX 
POWERLITE ALETLERİ, POWERLITE 
HORTUMU VE KOMPRESÖRÜ 
KULLANILMALIDIR

30. BU KOMPRESÖRÜN GÜÇ KAYNAĞI İÇİN 
ASLA BİR TRANSFORMATÖR 
KULLANMAYIN. VOLTAJI ARTTIRMAK 
İÇİN TRANSFORMATÖR KULLANMAK, 
ARIZA VEYA YANGINA NEDEN 
OLACAKTIR. (TRANSFORMATÖR 
KULLANILMASI HALİNDE, MAKİNENİN 
ÇALIŞMASI DURACAKTIR.) 

31. KOMPRESÖRÜ ASLA BİR MOTOR 
JENERATÖRÜNE VEYA DOĞRU AKIM 
GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAMAYIN
Kompresör kırılır veya yanmadan dolayı 
hasar görür. 

32. BU KOMPRESÖR KAPALI ALANDA 
KULLANIM İÇİNDİR. KOMPRESÖRÜ 
ASLA YAĞMURA VEYA SU 
SIÇRAMASINA, YÜKSEK NEME VEYA 
YÜKSEK ISIYA MARUZ KALAN BİR 
ORTAMDA KURMAYIN
Nemli ortamlarda kullanılırsa, elektrik 
çarpmasına neden olabilir veya kısa devre 
yaparak ateşlemeyle sonuçlanabilir.   
Özelliklerinin izin verdiği çevresel koşullar 
altında kullanın.

33. ALETİ, ALEVLENEBİLİR BİR MADDENİN 
YANINDA ÇALIŞTIRMAYIN
Aleti hiçbir zaman alevlenebilir bir maddenin 
(örn., tiner, benzin vb.) yanında çalıştırmayın. Bu 
maddelerden çıkan uçucu dumanlar kompresöre 
çekilebilir ve havayla birlikte sıkıştırılabilir, bu 
durum bir patlamaya neden olabilir.

34. ALETİ HİÇBİR ZAMAN PATLAYICI BİR 
ORTAMDA KULLANMAYIN
Aletten çıkan kıvılcımlar atmosfer gazlarını, 
tozu veya diğer yanıcı maddeleri ateşleyebilir.

35. KOMPRESÖRÜN TOPRAKLANDIĞINDAN 
EMİN OLUN
Çalışana elektrik çarpmaması için kompresörü 
topraklayın. Alet, 3 kutuplu bir kablo ve 3 kutuplu 
topraklama fişi ile birlikte gelir; bu şekilde uygun 
topraklama prizine bağlanabilir.
Yeşil ve sarı çizgili kablo, bir topraklama 
iletkenidir. Diğer yüklü girişlere asla 
bağlamayın. 

36. KOMPESÖRÜ DOĞRU ŞEKİLDE 
TUTARAK TAŞIYIN

37. KOMPRESÖRÜ DÜZGÜN TAŞİMAYA 
ÖZEN GÖSTERIN, TERS ÇEVIRMEYIN 
VEYA KANCA VE IPLERLE 
KALDİRMAYİN

38. MAKİNEYİ VEYA PARÇALARINI 
ATARKEN İLGİLİ ULUSAL YASALARA 
RİAYET EDİN

39. PARMAKLARINIZI BOŞALTMA 
VANASINA VEYA YUVADAKİ 
AÇIKLIKLARA KOYMAYIN
Yaralanma, elektrik çarpması veya yanmaya 
neden olabilir.

40. KOMPRESÖR İLE HERHANGİ BİR 
ADAPTÖR FİŞİ KULLANMAYIN
Kompresör, güvenilir bir elektrik kaynağına 
bağlantı için özel bir elektrik kablosu ve fiş ile 
birlikte verilir. Fişi hiçbir şekilde 
değiştirmeyin. Kompresör ile herhangi bir 
adaptör fişi kullanmayın.
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2. ÖZELLİKLER VE TEKNİK BİLGİLER
1. ÖZELLİKLER

3. KULLANIM TALİMATLARI
Kompresörü paketinden çıkarın ve herhangi bir 
eksiklik, nakliye sırasında oluşmuş bir hasar ve 
eksik cıvata veya vida olup olmadığını kontrol edin. 

"GÜVENLİK TALİMATLARI" BAŞLIKLI 
BÖLÜMÜ OKUYUN
GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ VEYA MASKE TAKIN
Egzoz havası nedeniyle uçan toza veya aletin 
yanlış kullanılmasından kaynaklı olarak havaya 
uçan bir zımba teline bağlı olarak gözlerin tehlikeye 
maruz kalma olasılığı her zaman mevcuttur. Bu 
nedenlerden dolayı, aleti kullanırken her zaman 
güvenlik gözlükleri veya maske takılmalıdır. 
İşveren ve/veya kullanıcı, gereken göz korumasının 
kullanılmasını sağlamalıdır. Göz koruma donanımı, 21 
ARALIK 1989 tarihli 89/686/EEC Konsey Direktifinin 
(Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. ANSI Z87.1) 
gereklerine uygun olmalıdırve hem önden hem de 
yandan koruma sağlamalıdır.
NOT:  Kenar kalkanı olmayan gözlükler ve 

yüz maskeleri tek başına yeterli 
koruma sağlamaz.

NOT:  Bu Talimat Kılavuzundaki bilgiler, size 
kompresörün güvenli kullanımı ve bakımı 
için yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu Talimat Kılavuzundaki bazı çizimler, 
sizin kendi kompresörünüzdekinden farklı 
detaylar ve ekler gösterebilir.

1. KURMA

1. MAKİNEYİ HERHANGİ BİR UÇUCU 
YANICI MADDENİN SAKLANDIĞI BİR 
YER YAKININDA ASLA KULLANMAYIN.
Kıvılcım alıp patlamaya neden olabileceği 
için, asla benzin, tiner, gaz, boya veya 
yapışkan madde yanında kullanmayın. 

2. MAKİNEYİ ASLA ATEŞ ISISI VEYA 
HERHANGİ BİR YANICI MADDE 
YAKININDA KULLANMAYIN.

Ürün No. AKHL1250E (CE)

Ağırlık 18,8 kg

Güç kaynağı 230V±10%   50Hz±1%   φ1

Nominal akım 6A

Motor gücü 2HP

Koruyucu topraklama Sınıf I 

Muhafaza yapısı IP20

Çalışma sıcaklığı 0°C ile +40°C arası

Çalışma nemliliği %85 RH veya daha düşük. Nem 
yoğunlaşması yok.

Deniz seviyesinden yukarıdaki 
yükseklik

En fazla 1.000 metreye kadar

Saklama sıcaklığı -10 ile +50°C arası

Saklama nemliliği %85 RH veya daha düşük. Nem 
yoğunlaşması yok.

Basınç düğmesi çalışma aralığı Kapalı:34bar/Açık:30bar (GÜÇ MODU)
Kapalı:29bar/Açık:25bar (NORMAL MOD)

UYARI

UYARI

UYARI
9



3. MAKİNEYİ ASLA DENGESİZ BİR YERDE 
KULLANMAYIN. 
Kendi kendine hareket edebileceği veya 
düşebileceği bir yerde asla kullanmayın.
Kompresörü düz bir zeminde, ayak lastiği 
altında kalacak şekilde kurduğunuzdan emin 
olun; izin verilebilir zemin eğimi açısı en fazla 
10 derecedir. Kurma zemini eğimli veya 
kaygan ise, kompresörün kullanım sırasında 
hareket etmemesini garantileyin.  
Düşebileceği veya devrilebileceği bir raf 
veya bir stant üzerinde kullanmayın.

4. YÜKSEK SICAKLIĞA VEYA DOĞRUDAN 
GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALAN BİR 
YERDEN KAÇININ, MAKİNEYİ 
HAVALANDIRMASI İYİ OLAN GÖLGE BİR 
YERDE KULLANDIĞINIZDAN EMİN 
OLUN.
Makinenin yüksek sıcaklık veya doğrudan 
güneş ışığı altında kullanılması, sadece 
ömrünü azaltmakla kalmaz aynı zamanda 
ana gövde sıcaklığını arttırarak güvenliğiniz 
için tehlike oluşturur. Havalandırması iyi olan 
gölge bir yerde kullandığınızdan emin olun. 
Yeterli oda sıcaklığı +5°C ile +30°C 
arasındadır. (maksimum 0°C ile +40°C 
arasında)

5. MAKİNEYİ TOZLU (TALAŞLI VB.) BİR 
YERDE KURMAYIN.

6. MAKİNEYİ UYGUN YÖNDE KURUN.
Uygun şekilde kurun.

7. MAKİNEYİ ASLA YAĞMUR ALTINDA, SU 
SIÇRAMIŞ VEYA YÜKSEK ISIYA MARUZ 
KALAN BİR MEKANDA KURMAYIN.
Makineyi nemli ortamlarda kullanma, elektrik 
çarpmasına veya kısa devreye neden olur; 
patlama veya kıvılcımlanma sonucu yangın 
çıkabilir.

8. ASLA HAVALANDIRMA GİRİŞİNİ 
KAPATMAYIN VEYA MAKİNEYİ BİR 
KUTU İÇİNDE VEYA DAR BİR YERDE 
(BİR ARAÇ İÇİNDE, VB.) KULLANMAYIN.
Bu durumun göz ardı edilmesi, anormal ısı 
üreterek bir soruna veya arızaya neden 
olabilir. 
Yeterli havalandırma ve soğumayı garanti 
altına almak için, kompresör ile duvar 
arasında 1 m veya daha fazla mesafe 
olmasına dikkat edin.

9. MAKİNENİN ÜSTÜNE OTURMAYIN VEYA 
BİR NESNE KOYMAYIN.
Bu durumun göz ardı edilmesi bir soruna 
veya kırılmaya neden olabilir.

Kompresörü sıcaklığın 0°C'ye veya bu 
sıcaklığın altına düştüğü veya ortam 
sıcaklığının +40°C üzerine çıktığı herhangi bir 
yerde kullanmayın.

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI
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2. PARÇA İSİMLERİ (Bkz. Şek.A)
Ana Bileşen İşlevlerinin Tarifi

1 Güç düğmesi Güç kaynağını açar veya kapatır.

2 Basınç Azaltma supabı ayar 
düğmesi (H) (Turuncu başlık)

 aleti ile özel kullanım için tasarlanmıştır.  
aletinin işlem basıncını ayarlar.

3 Basınç Azaltma supabı ayar 
düğmesi (L) (Sarı başlık)

Genel amaçlı çivi sökerlere ve pnömatik aletlere verilen 
basıncı ayarlar (çalıştırma hava basıncı maksimum 8,3 
bar).

4 Tank basınç ölçeği Tanktaki basıncı gösterir. Basınç en fazla 34 bar 
değerine kadar yükselir.

5 Ayarlı azaltma supap basıncını 
gösteren basınç ölçeği (2 ölçek)

Bu, basınç azaltma supapları (H) ve (L) üzerindeki 
ayarlanmış basıncı gösterir.
(H tarafında maksimum 24,5 bar ve L tarafında 
maksimum 8,3 bar.)

6 Yüksek basınç hava kafası (MAX 
 aletleri için)

Bu,  aletleri için MAX  hava borusunu 
bağlar.

7 Genel amaçlı hava kafası (düzenli 
basınç aletleri için)

Genel basınç çivi sökerler için hava borusunu bağlar.

8 Boşaltma musluğu Sıkıştırılmış havayı ve suyu boşaltır, Çalışma bittikten 
hemen sonra veya en fazla bir gün sonra boşaltın.

9 Elektrik fişi Triyot toprak çıkışı ile kullanılabilir.

0 Kumanda paneli Normal, Yüksek Güç ve Sessiz arasında mod değişimi 
yapılmasını sağlar. (Bkz. Şek.B) Kontrol paneli 
üzerindeki IŞIK ve anahtarlar ile ilgili bilgi için, bkz. 
"Kontrol Paneli", sayfa 12.
• Sessiz mod kullanımında akım tüketimi 

azaltılmıştır.

a Kumanda panelinin çok dilli 
açıklaması

Terimleri kumanda panelinde Almanca, Fransızca, 
İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Norveççe, İsveççe, 
Fince, Danca, Flamanca, Lehçe, Yunanca, Türkçe ve 
Rusça görüntüler.

b Hava tankı

c Lastik ayak

d Güç kablosu

e İki elle taşıma için kabza
11



Kontrol Paneli (Bkz. Şek.B)
fGÜÇ IŞIĞI
gBAKIM IŞIĞI
Bu ışık yanarsa, makineyi incelenmek üzere bayiinize veya yetkili servise gönderin. (Bkz. sayfa 17)
hSICAKLIK VEYA ELEKTRİK PROBLEMİ IŞIĞI
6. Bölümdeki uyarıcı sesi türlerine bakın. (Bkz. sayfa 16)
iSELEKTÖR DÜĞMESİ
Selektör düğmesi, aşağıda belirtilen modlar arasında geçişi sağlar.
Varsayılan ayar, 25-29 Normal moddur.

• Kumanda panelini kullanmadan önce, nakliyeden gelen makine üzerindeki şeffaf kaplamayı çıkarın.

jSESSİZ MODU DÜĞMESİ
Bu makine, aynı zamanda, işleme eşlik eden sesi bastırmak istediğinizde veya sürekli kullanma 
sırasında devre kesintisi beklediğinizde seçebileceğiniz bir Sessiz mod güç tasarruf kullanımı sunar. Bu 
modu açmak için Sessiz modu düğmesine basın.
• İşlem değişimi gerçekleştiğinde bir uyarı sesi duyulur ve IŞIK yanar. 
• Değiştirme, kompresörün kullanılıyor olması veya durdurulmuş olmasından bağımsız olarak 

yapılabilir.
• Devre kesintisi gerçekleşmiş veya işlem esnasında prizden elektrik fişini çıkarmış olsanız dahi, yapılan 

en son işlem durumu hafızada saklanır. 
• Düşük sıcaklıklı bir ortamda Sessiz modu düğmesine basıldığında bile kompresör, KAPALI basıncına 

erişene kadar Normal modda çalışmaya devam eder. Kompresör tam olarak ısındıktan sonra, bir 
sonraki sefer kullanıldığında Sessiz moduna geçer.

Kullanma modu Basınç kontrol aralığı Uygulama örneği

AÇIK basınç KAPALI basınç

NORMAL MOD 25 bar 29 bar MAX  aletleri, genel amaçlı çivi 
sökerler vb. ile doğramacılık işleri.

YÜKSEK GÜÇ 
MODU

30 bar 34 bar MAX  aletleri ile sürekli yüzey 
hızlanması ve benzeri.
12



3. MAKİNE KULLANMA 
PROSEDÜRÜ

Kullanım öncesi inceleme ve kontrol

• Kullanmadan önce, gevşemiş cıvata veya 
somun ve eksik parça olup olmadığını 
kontrol edin.

• Kullanılan güç kaynağı 230 VAC 10 A olmalı 
ve bir devre kesici ile birlikte tedarik 
edilmelidir. İzin verilen kaynak voltajı 
aralığı +/-%10'dur.

• Kullanılan uzatma kablosunun veya silindir 
kablosunun genişliği ve uzunluğu sırasıyla 
en az 2,5 mm2 ve en fazla 20 m olmalıdır. Ve 
kablo tamamen açılarak kullanılmalıdır.

• Kullanılan makinenin doğru yönde 
kurulduğundan emin olun.

∗ Makineyi sayfa 5. sayfadaki "GÜVENLİK 
TALİMATLARI" içinde belirtilen talimatlara 
uyarak kullanın.

∗ Açıklamadaki basınç değerleri, basınç ölçeği 
okumasındaki hatayı içermez.

1. Makine güç düğmesini kapattıktan sonra, 
güç fişini prize bağlayın. 
• Uzatma kablosu veya silindir kablosu 

kullanırken, kablonun etkin kesitinin ve 
uzunluğunun sırasıyla en az 2,5 mm2 ve 
en fazla 20 m olduğundan emin olun.

2. (Şek.C,D) Boşaltma musluğunu tamamen 
açık tutarken güç düğmesini açın. Aynı 
anda bir kez uyarı sesi duyulur.
• Uyarı sesi modelleri için, bkz. sayfa 16.

3. Boşaltma musluğu açık iken, motorun 
çalışmaya başladığından ve boşaltma 
musluğundan hava sızıntısı olduğundan 
emin olun.

4. (Şek.E) Boşaltma musluğunu kapatın ve 
muslukta hava sızıntısı olmadığından 
emin olun.

5. Basınç azaltma supabının ayar 
düğmesini (2 yerdeki) saat yönünde en 
sonuna kadar çevirin ve yukarıdaki 
işlemin, her iki yerdeki basınç ölçeği 
işaretçisini (Şek.F) doğru hareket 
ettirdiğinden emin olun.

• Hava tankındaki basınç, basınç azaltma 
supabının basınç karakteristiği nedeniyle 
yükseleceği için, ayarlı kaynak basıncından 
gelen basınç, 2 bar değeri kadar 
değişkenlik gösterebilir. 
Basıncı düşürmek için, basınç azaltma 
supabının ayar düğmesini bir kez saat 
yönünün tersine çevirin ve ardından, ayar 
düğmesini saat yönünde çevirerek basıncı 
yükseltirken ayar yapmaya devam edin.

6. Kompresör işleminin 6 ile 7 dakika içinde 
otomatik olarak durdurulduğundan emin 
olun. Güç tasarruf modunun Sessiz mod 
açıkken kullanıldığı, yedek tank 
bağlandığı veya voltaj düşmesinin 
gerçekleştiği durumlar hariçtir, çünkü 
bunlar işlem süresini uzatırlar.

7. İşlem durdurulduktan sonra, hiç anormal 
ses gelmediğinden veya hiç hava sızıntısı 
olmadığından ve kompresörün yeniden 
başlamadığından emin olmak için 5 
dakika bekleyin. 

8. (Şek.D) Boşaltma musluğunu biraz 
açarak sıkıştırılmış havayı boşaltın. 
İşlemin basınçtaki azalma nedeniyle 
yeniden başlatıldığından emin olun.

9. (Şek.E,G) Kompresör çalışıyorken, söz 
konusu eylemlerin makinenin çalışmasını 
durdurduğundan emin olmak için 
boşaltma musluğunu kapatın ve gücü 
kesin. 

10. (Şek.H) Basınç azaltma supabı ayar 
düğmesini (2 yerde) saat yönünün tersine 
çevirerek, bu çevirme işleminin, her iki 
yerdeki basınç ölçeği işaretçisini aşağıya 
doğru hareket ettirdiğinden emin olun. 
(Hava sızıntısı nedeniyle ses 
duyabilirsiniz, ancak bu bir arıza olduğu 
anlamına gelmez.)

UYARI
DİKKAT
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11. (Şek.D) Tanktaki tüm sıkıştırılmış havayı 
ve suyu boşaltmak için boşaltma 
musluğunu açın.
Kullanım öncesi kontrol veya incelemede 
herhangi bir anormallik bulursanız, makineyi 
inceleme veya tamir için bayiinize veya 
yetkili servise gönderin.

Kullanma Prosedürü
Makineyi kullanmadan önce, sayfa 13. sayfada 
tarif edilen "Çalıştırma öncesi inceleme ve kontrol" 
işlemlerini gerçekleştirdiğinizden emin olun. 

1. Boşaltma musluğunu tamamen açın ve 
güç düğmesini açın. Aynı anda bir bip 
sesi ile uyarı sesi duyulur.
• Uyarı sesi modelleri için, bkz. sayfa 16.
İşlem başlatıldıktan sonra, basıncı 
yükseltmek için boşaltma musluğunu 
sıkıca kapatın. 

2. (Şek.I) İşlemin yükseltilmiş basınç 
nedeniyle durdurulduğunu onayladıktan 
sonra, basınç azaltma supabının ayar 
düğmesini çevirerek çivi sökerin ve 
pnömatik aletin çalışma basıncını uygun 
seviyeye ayarlayın. Basıncı ayarlarken, 
basıncı uygun değerinin 2 bar daha alt 
seviyesine tek seferde geçirmek için, 
basınç azaltma supabının ayar düğmesini 
saat yönünün tersine çevirin. Ardından, 
düğmeyi saat yönünde çevirerek basıncı 
arttırırken ayara devam edin. 
• Ayara, uygun basınçtan daha düşük bir 

seviyede başlandığından ve basıncın bu 
ayardan üst seviyeye doğru 
yükseltildiğinden emin olun. Ayara uygun 
değerden daha üst bir seviyeden 
başlarsanız, basınç ölçeği değeri ve 
kullanılan gerçek basınç arasındaki 
farktan kaynaklanan bir hata oluşur. 
(Basınç azaltma supabının Özellikleri 
nedeniyle)

• Bu makinedeki 2 basınç azaltma supabı, 
MAX  ile genel amaçlı çivi söker 
veya pnömatik aletleri bağlamanızı sağlar.
<H basınç azaltma supabı>   MAX 
PowerLite aletlerinin bağlanmasına ve 
(maksimum 24,5 bar işlem basıncında) 
kullanılmasına izin verir.
<L basınç azaltma supabı>   Genel amaçlı 
çivi sökerlerin veya pnömatik aletlerin 
bağlanmasına ve (maksimum 8,3 bar 
işlem basıncında) kullanılmasına olanak 
sağlar.

• Çivi sökerler ve pnömatik aletler için 
belirlenmiş çalıştırma hava basıncını 
gözetmelisiniz.
Azaltma supabıyla kaynak basınç ayarı 
yapılmadan bir çivi söker veya pnömatik 
alet kullanmak, bu aletlerin 
performanslarına ciddi anlamda zarar 
verebilir, erken yaşlanmalarına veya hasara 
neden olabilir. 

• Uygun olmayan bir basınç seviyesinde (gerekli 
olmayan bir yüksek basınçta) bir çivi söker 
veya pnömatik alet kullanmak, bu aletlerin 
hava tüketimlerini arttırır, kesintisiz çalışma 
becerilerini potansiyel olarak azaltır. Bu aletleri 
uygun basınçta kullandığınızdan emin olun.

3. (Şek.J) Besleme basınç ayarını 
tamamladıktan sonra, hava borusunu hava 
çıkışına (hava kafası) bağlayarak işleme 
başlayabilirsiniz.

4. Yüksek basınç borusunu, yüksek basınç 
hava borusuna, MAX PowerLite aletler için, 
basınç azaltma supabının H tarafındaki 
yüksek basınç hava kafasına bağlayın. 
Genel amaçlı çivi söker için hava borusunu, 
basınç azaltma supabının L tarafındaki hava 
kafasına bağlayın. 
• Hava kafası, hava fişini, içeriye doğru 

ittirerek hava kafasına bağlamanızı 
sağlayan tek dokunmalı bir yapıya sahiptir.

• Hava borusunu bu kompresöre 
bağlamadan önce, hava borusu ve boru 
fikstürünün güvenli bir şekilde 
sabitlendiğinden emin olun.

5. ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Bu makinedeki işlem modu değişimi, 
selektör düğmesi tarafından gerçekleştirilir.  
Verilen uygulamaya göre, sayfa 12. sayfada 
yer alan tabloda listelenenler arasından 
istediğiniz bir modu seçin.

UYARI

UYARI
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4. KORUYUCU CİHAZ
İşlem sırasında dahili ısı, hava akımı deliğinin 
tıkanması nedeniyle yükselirse, makine oldukça 
fazla ısıtılmış bir ortamda kullanılırsa veya 
makine içinde bir anormallik oluşursa, motor 
işlemini durdurmak üzere patlamayı önleyen 
termal koruyucu etkin hale getirilebilir. Bu 
durumda uyarı sesi duyulacaktır. Böyle bir 
durumda:

1. (Şek.G,K) Güç düğmesini kapatın ve 
elektrik fişini prizden çıkarın.
• Uyarı sesi modelleri için, bkz. sayfa 16.

2. (Şek.C,L) Elektrik fişini prize bağlayın ve 
işleme kaldığı yerden devam etmek için 
güç düğmesini açın. 
• Motor yeterli derecede soğumuş ise, 

devam ettirilen işlem, koruyucu cihazı 
hemen etkin hale getirebilir. Diğer 
durumlarda, güç düğmesi açıldığında 
işlem devam ettirilmeyebilir.  Böyle bir 
durumda, makineyi yeniden başlatmadan 
önce motorun soğuması için yaklaşık 30 
dakika bekleyin. 

3. Koruyucu cihaz, mevcut çalıştırma 
ortamında görünür herhangi bir sorun 
yokken etkin hale getirilmişse, 
kompresörü kullanmayı durdurun ve 
kontroller ve tamir işlemleri için bayiinize 
veya yetkili servise gönderin. 

5. İŞLEM ESNASINDAKİ 
ANORMALLİKLER

• Herhangi bir anormallik tespit etmişseniz, 
kompresörü çalıştırmayın.

Aşağıda belirtilen anormal durumların herhangi 
biriyle karşılaşırsanız, hemen güç düğmesini 
kapatın, elektrik fişini prizden çıkarın ve makineyi 
kontroller ve tamir işlemleri için bayiinize veya 
yetkili servise gönderin. 

1. Aşağıdaki problemler, güç kaynağı veya 
elektrik tertibatı ile ilgili herhangi bir 
sorun olmadığında dahi gerçekleşebilir: 
(Bkz. "KORUYUCU CIHAZ", sayfa 15.)
• Güç düğmesinin açılması makineyi 

başlatmaz.
• Motor vibrasyonu üretilir

2. İşlem esnasında anormal sesler duyulur. 
(Bkz. "ÇALİŞTİRMA GÜCÜNÜN 
OTOMATIK AYARİ" (İNVERTER 
KONTROLÜ), sayfa 17.)

3. Basınç sensörü yerine sıkıştırılmış 
havanın uçmasını sağlayan güvenlik 
supabı etkin hale getirilir.

4. Hava sızıntısı oluşur.

5. Basınç yükselmez. (Bkz. sayfa 17)

6. Metal parçaya dokunulduğunda elektrik 
çarpmasına benzer bir acı hissedilir. 

7. İşlem sırasında, yukarıda belirtilenlerden 
başka anormallikler de görülür.

UYARI

UYARI
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6. SESLİ UYARICI TÜRLERİ
Normal işlemde

Anormal işlem durumunda

i) 4 saniye veya daha uzun süredir devam eden aşırı düşük voltaj (180V veya aşağısı) durumu varsa, 
IŞIK voltaj düzeltildikten sonra bile yanık kalır. 

ii) Voltaj, 160V veya daha aşağısındaki bir düşük voltaj değerine inerse, IŞIK, güç düğmesi 
kapatılana dek yanık kalır ve kısa bip uyarı sesleri (Bip, Bip, Bip, ...) duyulur.
Voltaj daha fazla düşer ve motor hata nedeniyle durursa, IŞIK, güç düğmesi kapatılana dek yanık 
kalır ve hala kısa bip uyarı sesleri (Bip, Bip, Bip, ...) duyulur.

iii) 2 saniye veya daha uzun süre aşırı yüksek voltaj durumu (255V veya üzeri) devam ederse, IŞIK, 
bip uyarı sesi olmaksızın yanık kalır. IŞIK, voltaj 255V altına düştüğünde kapanır.

iv) Voltaj 2 saniye veya daha uzun süre 265V veya üzerinde bir voltaj değerine yükselirse, motor otomatik 
olarak durur ve IŞIK, güç düğmesi kapatılana dek yanık kalır ve uzun bip sesleri (Biiip ........) duyulur.

v) Motorun otomatik olarak anormal şekilde durdurulduğu diğer durumlarda, IŞIK, güç düğmesi 
kapatılana dek yanık kalır ve aralıklarla uzun bip uyarı sesleri (Bip, Bip, Bip, Bip ...) duyulur.

Uyarı sesi duyulur Belirti Alınan 
önlemler

Bir kez kısa bip sesi (Bip)
Güç açılırken -

Çalıştırma modu değiştirilirken -

Uyarı sesi 
duyulur

SICAKLIK VEYA 
ELEKTRİK 
PROBLEMİ IŞIĞI 
( IŞIĞI)

Neden Alınan önlemler

1

Hiçbiri

Yanar Voltaj aşırı düşük veya 
yüksek

Güç kaynağı durumunu 
kontrol edin 
(Bkz sayfa 17)

Kısa bip uyarı 
sesleri (Bip, Bip, 
Bip, ...) * 
aşağıdaki i)~iv) 
öğesine bakın

2

Uzun bip uyarı 
sesleri (Biip, Biip, 
Biip, ...)

Yanar

• Motor sıcaklığı anormal 
derecede yükseğe çıktı

• Kontrol devresindeki 
sıcaklık anormal 
derecede yüksek bir 
seviyeye ulaştı
(IŞIK yanık kalır.)

• Kompresörü çok 
yüksek sıcaklıklarda 
kullanmayın.

• Hava akışı deliğini 
tıkamayın.

• Güç kaynağı durumunu 
kontrol edin
(Bkz sayfa 17)

• Kompresörü su 
sıçrayabilecek veya 
yüksek oranda nemli bir 
yerde kullanmayın. 

3

Kısa bip uyarı 
sesleri (Bip, Bip, 
Bip, ...) * 
aşağıdaki v) 
öğesine bakın

Yanıp söner

• Motor çalışmaz
• Kontrol devresinde 

arıza
(IŞIK yanıp sönmeye 
devam eder.)

Bunun nedeni bir inverter 
veya motor arızasıdır. 
Makineyi, kontrol veya tamir 
işlemi için, bayiinize veya 
yetkili servise gönderin.
16



7. ÇALIŞTIRMA GÜCÜNÜN 
OTOMATİK AYARI 
(İNVERTER KONTROLÜ)

Bu makinede, boşaltma performansından 
maksimum yararlanmayı garanti etmek için, 
mikro bilgisayar temelli inverter kontrolü etkin 
kılınmıştır. Çalıştırma gücü ayarı, makine tankı 
içindeki basınç, halihazırda ayarlı mod için 
ayarlanan maksimum seviyeye erişene dek 
otomatik olarak devam ettirilir. Çalıştırma gücü 
değiştirildiğinde işlem sesleri de değişebilir 
ancak bunlar için endişelenmeniz gerekmez. 
Seslerdeki değişiklikler bir arıza nedeniyle 
oluşmaz.

• Çıkış değişikliğinin etkin hale getirildiği basınç 
seviyesi, ana güç kaynağının kapasitesine, 
kullanılan uzatma kablosu türüne ve diğer 
elektrik donanımının paralel kullanımına bağlı 
olarak değişir. Voltaj aşırı derecede düşük ise, 
doldurma için ekstra zaman gerekecektir.

• Dolma süresi normalden uzun sürdüğünde 
veya basıncın yükselmediği durumda, güç 
kaynağının mevcut bağlantısını değiştirin (ana 
güç kaynağına tekrar bağlayın) veya güç 
kaynağını bir güç aleti ile birleşik kullanmaktan 
vazgeçin. 

• Ana güç kapasitesi 230 V veya aşağısında 
olduğunda veya başka bir güç aletiyle birleşik 
kullanılıyorsa, başlatma hatasına neden olan 
bir radikal voltaj düşüşü gerçekleşir.

• Toplam akım tüketimi, başka bir güç aleti ile 
paralel kullanım sonucunda devre kesicinin 
mevcut kapasitesini aşarsa, güç kaynağının 
devre kesicisi etkin hale getirilebilir.
Devre kesici tetiklenirse, kompresörün güç 
kaynağı düğmesi KAPALI konuma gelir.
Kompresör ile aynı güç kaynağı üzerinde diğer 
elektrikli aletleri kullanmayı durdurun veya 
uzatma kablosu kullanmadan kompresörü 
doğrudan güç kaynağına bağlayın. Daha 
sonra, 30 saniye veya daha fazla bekledikten 
sonra, düğmeyi AÇIK konumuna getirin.

8. PERFORMANSI 
KORUMAK İÇİN

1. Makinedeki suyu boşaltın.
Çalışma bittikten sonra, basınç azaltma 
supabının düğmesini saat yönünde çevirin 
ve boşaltma musluğunu aşamalı biçimde 
açarak basınç azaltma supabının basınç 
ölçeği işaretçisi 0 değerini gösterene dek 
tank içindeki sıkıştırılmış havayı ve suyu 
boşaltın. 
• Suyun boşaltılmaması, hava tankı 

içerisinin küflenmesine neden olacak; 
bu durum, potansiyel bir arıza 
oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

2. (Şek.B17) Bakım IŞIĞI yanar veya yanıp 
söner.
Bu makinenin işlem saatleri bir mikro 
bilgisayar ile ölçülür. Makine çalışma saati 
1000 saate ulaştığında BAKIM IŞIĞI yanar. 
Bakım IŞIĞI yanarsa, makineyi inceleme için 
bayiinize veya yetkili bir servise gönderin.

3. Makine incelemesini düzenli olarak 
gerçekleştirin.
Kullanıcıdan, makine performansını 
korumak için temizlik ve inceleme 
gerçekleştirmesi talep edilir. Bayiinizin veya 
yetkili servisin makinenizi incelemesinden 
lütfen çekinmeyin.

4. Bu makineyi dikkatle kullanın.
Makineyi kazara düşürme, sert nesnelere 
çarpma veya vurma, makinenizde 
deformasyona, çatlaklara veya hasara 
neden olabilir. Kullanıcıya, makineyi 
düşürmek, çarpmak veya vurmak yoluyla bir 
kazaya davetiye çıkarmaması tavsiye edilir. 

5. Makineyi her kullanımda kontrol edin.
Makineyi sayfa 5 ve sonrasındaki 
GÜVENLİK TALİMATLARI'nda belirtilen 
prosedüre uygun şekilde kontrol edin ve 
inceleyin.

6. ÜRETİM YILIYLA İLGİLİ BİLGİ
Bu üründe, SINIF ETİKETİ üzerinde ürün 
numarası vardır. Bu sayının soldan ilk iki 
basamağı üretim yılını gösterir.

(Örnek)
08826035D

Yıl 2008
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