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Προειδοποίηση – Για τη µείωση του κινδύνου τραυµατισµού διαβάστε την Οδηγία 
χρήσης 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιείτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου µπορεί να προκαλέσει 
την απώλεια της ακοής. 
 
 
 
 
 
Προσοχή, Ηλεκτρική τάση 
 
 
 
 
 
 
Προσοχή, καυτά τµήµατα 
 
  



Κατά την χρήση των συσκευών πρέπει να τηρούνται ορισµένα µέτρα ασφαλείας προς 
αποφυγή τραυµατισµών και βλαβών.  Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να διαβάσετε 
προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.  Φυλάξτε τες καλά, έτσι ώστε να έχετε τις 
πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας.  Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτοµο, 
να του παραδώσετε µαζί και αυτές τις οδηγίες χρήσης.  ∆εν αναλαµβάνουµε καµία 
ευθύνη για ατυχήµατα ή ζηµιές που οφείλονται σε µη τήρηση αυτών των οδηγιών και 
των υποδείξεων ασφαλείας. 
 

1. Οδηγίες ασφαλείας 
 

1.1. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 
 
Προσοχή! 
Κατά τη χρήση αυτού του συµπιεστή να τηρούνται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας κατά 
ηλεκτροπληξίας, κινδύνου τραυµατισµού και πυρκαγιάς.  Πριν χρησιµοποιήσετε τη 
συσκευή διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις. 
 

1. Να  έχετε τάξη στη θέση εργασίας σας. 
∼ Από ακαταστασία στη θέση εργασίας προκαλούνται ατυχήµατα. 

 
2. Να λάβετε υπόψη σας τις επιδράσεις του περιβάλλοντος 

∼ Μην εκτίθεται τον συµπιεστή σε βροχή.  Μη χρησιµοποιείτε τον συµπιεστή 
σε υγρό περιβάλλον.  Να φροντίζετε για καλό φωτισµό.  Μη χρησιµοποιείτε 
τον συµπιεστή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά. 

 
3. Να προστατεύετε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία 

∼ Να αποφεύγετε την επαφή του σώµατος σας µε γειωµένα εξαρτήµατα, π.χ. 
αγωγούς, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία. 

 
4. Κρατάτε τα παιδιά µακριά! 

∼ Μην αφήνετε άλλα άτοµα να ακουµπούν τον συµπιεστή ή το καλώδιο, να 
κρατάτε τρίτα πρόσωπα µακριά από τη θέση εργασίας σας. 

 
5. Να φυλάτε τον συµπιεστή σας σε ασφαλές µέρος. 

∼ Ο συµπιεστής που δεν χρησιµοποιείται να φυλάγετε σε στεγνό και 
κλειδωµένο χώρο, µακριά από παιδιά. 

 
6. Μην υπερφορτώνετε τον συµπιεστή σας. 

∼ Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερόµενο πεδίο ισχύος. 
 

7. Να φοράτε τον κατάλληλο ρουχισµό εργασίας 
∼ Να µη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα, διότι µπορεί να πιαστούν από 

κινητά εξαρτήµατα.  Σε εργασίες στο ύπαιθρο συνιστάται να φοράτε 
λαστιχένια γάντια και παπούτσια που δεν γλιστρούν.  Όταν έχετε µακριά 
µαλλιά να φοράτε δίχτυ. 

 
8. Μη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για άλλο σκοπό 

∼ µη τραβάτε τον συµπιεστή από το καλώδιο και µη τραβάτε µε το καλώδιο 
το φις από την πρίζα.  Να προστατεύετε το καλώδιο από ζέστη, λάδι και 
αιχµηρές γωνίες. 

  



9. Να περιποιείστε τον συµπιεστή σας 
∼ να κρατάτε καθαρό τον συµπιεστή σας και να µπορείτε να εργάζεστε καλά 

και µε ασφάλεια.  Να τηρείτε τους κανόνες συντήρησης.  Να ελέγχετε 
τακτικά το φις και το καλώδιο και σε περίπτωση φθοράς να αναθέτετε την 
επισκευή σε αναγνωρισµένο ειδικό τεχνίτη.  Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο 
και να το αντικαταστείτε εάν έχει ελαττώµατα. 

 
10. Πότε να βγάζετε το φις από την πρίζα 

∼ Να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή και 
πριν την συντήρηση. 

 
11. Να αποφεύγετε εκκίνηση χωρίς επίβλεψη 

∼ να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν είναι αναµµένος όταν βάζετε το φις στην 
πρίζα 

 
12. Καλώδιο επιµήκυνσης στο ύπαιθρο (µπαλαντέζα) 

∼ στην ύπαιθρο να χρησιµοποιείτε µόνο καλώδια επιµήκυνσης που είναι 
εγκεκριµένα για χρήση στην ύπαιθρο. 

 
13. Να είστε προσεκτικοί 

∼ να προσέχετε την εργασία σας.  Μη χρησιµοποιείτε τον συµπιεστή όταν δεν 
είστε συγκεντρωµένοι. 

 
14. Να ελέγχετε τον συµπιεστή σας ως προς ενδεχόµενες βλάβες 

∼ πριν από περαιτέρω χρήση του συµπιεστή να ελέγχετε τα συστήµατα 
ασφαλείας και ελαφρά ελαττωµατικά εξαρτήµατα ως προς την άψογη 
χρήση τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.  Να ελέγχετε εάν η 
λειτουργία των κινητών εξαρτηµάτων είναι εντάξει, αν δεν µπλοκάρουν ή 
αν δεν έχουν φθαρεί ορισµένα τεµάχια.  Όλα τα τεµάχια πρέπει να έχουν 
συν αρµολογηθεί σωστά για να πληρούνται όλοι οι όροι για την λειτουργία 
της συσκευής.  Ελαττωµατικά τεµάχια και συστήµατα ασφαλείας να 
επισκευάζονται και να αντικαθίστανται από συνεργείο σέρβις πελατών, εφ’ 
όσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες χρήσης.  Ελαττωµατικοί 
διακόπτες πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργεία σέρβις πελατών.  Μην 
χρησιµοποιείτε εργαλεία στα οποία δεν ανάβει ή δεν σβήνει ο διακόπτης. 

 
15. Προσοχή 

∼ Για την δική σας ασφάλεια να χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα και 
πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή που 
συνιστώνται ή αναφέρονται από τον κατασκευαστή.  Η χρήση διαφορετικών 
εργαλείων από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή στον 
κατάλογο µπορεί να έχει σαν συνέπεια τον τραυµατισµό σας. 

 
16. Επισκευές µόνο από ειδικευµένο τεχνίτη 

∼ Οι επισκευές επιτρέπεται να διεξάγονται µόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο, 
αντιθέτως µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί του χειριστή 

 
17. Θόρυβος 

∼ Κατά την χρήση του συµπιεστή πρέπει να χρησιµοποιείτε ηχοπροστασία 
 

18. Αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης 
∼ Εάν έχει βλάβη το καλώδιο πρέπει προς αποφυγή κινδύνων να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 
 



1.2. Υποδείξεις ασφαλείας για την εργασία µε πεπεισµένο αέρα και µε 
πιστόλια ψεκασµού. 

 
• Ο συµπυκνωτής και οι αγωγοί έχουν κατά την λειτουργία υψηλές 

θερµοκρασίες.  Η επαφή µαζί τους προκαλεί εγκαύµατα. 
• Τα αέρια ή οι ατµοί που αναρροφώνται από τον συµπιεστή πρέπει να είναι 

ελεύθεροι από αναµίξεις µόλυβδου που µπορούν να προκαλέσουν στον 
συµπυκνωτή φωτιά και εκρήξεις. 

• Αποµακρύνοντας την ζεύξη του σωλήνα να κρατάτε το τεµάχιο ζεύξης µε 
το χέρι για να αποφύγετε τραυµατισµούς από το σωλήνα που µπορεί να 
πεταχτεί. 

• Όταν εργάζεστε µε το πιστολέτο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.  
Ενδεχοµένως ξένα αντικείµενα και τεµάχια που φυσάτε µπορούν να 
προκαλέσουν τραυµατισµούς. 

• Μη τείνετε το πιστολέτο ψεκασµού προς άτοµα και µη καθαρίζετε µε το 
πιστολέτο ρούχα επάνω στο σώµα. 

 
1.3. Υποδείξεις ασφαλείας για τον ψεκασµό χρωµάτων / βερνικιών 

 
• Να µην επεξεργάζεστε λάκες ή διαλύτες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω των 55˚C. 
• Μην θερµαίνετε λάκες και διαλύτες. 
• Εάν γίνεται επεξεργασία υγρών που βλάπτουν την υγεία είναι απαραίτητες για 

την ασφάλεια σας συσκευές φίλτρου (µάσκες προσώπου).  Να προσέξετε και 
τις υποδείξεις των κατασκευαστών αυτών των υλικών για µέτρα ασφαλείας 

• Να προσέξετε τα στοιχεία και τις σηµάνσεις του Κανονισµού Επικίνδυνων 
Υλικών που αναγράφονται στις συσκευασίες των χρησιµοποιηµένων υλικών.  
Ενδεχοµένως να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα, ιδιαίτερα να φοριούνται 
προστατευτικός ρουχισµός και µάσκες. 

• Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, αλλά και µέσα στο χώρο εργασίας 
απαγορεύεται το κάπνισµα.  Ακόµα και οι ατµοί από µπογιές είναι εύφλεκτοι. 

• Να µη φυλάγετε και να µη τρώτε τρόφιµα και ποτά στο χώρο εργασίας.  Οι 
ατµοί από τις µπογιές βλάπτουν την υγεία. 

• Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 30m3 και να υπάρχει 
αρκετή ανταλλαγή αέρα για τον ψεκασµό και το στέγνωµα.  Μην ψεκάζετε 
αντίθετα προς τον αέρα.  Όταν ψεκάζετε εύφλεκτα ή επικίνδυνα αντικείµενα να 
τηρείτε3 τις προδιαγραφές της τοπικής Αστυνοµίας. 

• Σε συνδυασµό µε το σωλήνα πίεσης PVC να µην επεξεργάζεστε υλικά όπως 
βενζίνη για τεστ, βουτυλική αλκοόλη και χλωριούχο µεθυλένιο (µείωση της 
διάρκειας ζωής). 

 
1.4. Λειτουργία δοχείων πίεσης 

 
• Όποιος λειτουργεί ένα δοχείο πεπεισµένου αέρα πρέπει να το διατηρεί σε καλή 

κατάσταση, να το επιβλέπει και να λαµβάνει αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας. 

• Η υπηρεσία εποπτείας µπορεί ενδεχοµένως να διατάξει την απαιτούµενη 
επίβλεψη. 

• ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία ενός δοχείου πεπιεσµένου αέρα, εφ’ όσον έχει 
ελαττώµατα, εξ’ αιτίας των όποιων κινδυνεύουν εργαζόµενοι ή τρίτοι. 

• Να ελέγχετε το δοχείο πίεσης πριν από κάθε λειτουργία για σκουριά και βλάβες.  
Ο συµπιεστής δεν επιτρέπεται να λειτουργεί µε ελαττωµατικό ή σκουριασµένο 
δοχείο πίεσης.  Εάν διαπιστώσετε βλάβες, επικοινωνήστε µε το συνεργείο 
εξυπηρέτησης πελατών. 

 



Να φυλάξετε καλά αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
 

2. Περιγραφή συσκευής και συµπαραδιδόµενα είδη 
 

2.1. Περιγραφή συσκευής (εικ. 1-3) 
 

1. Βίδα εκκένωσης νερού 
2. ∆οχείο υπό πίεση 
3. Ρόδες 
4. Βάση 
5. Ταχυσύνδεσµος (χρονισµένος πεπιεσµένος αέρας) 
6. Μανόµετρο (µπορεί να διαβαστεί η ρυθµισµένη πίεση) 
7. Ρυθµιστής πίεσης 
8. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
9. Χειρολαβή µεταφοράς 
10. Καλύµµατα ρόδας 

Α Βίδα άξονα 
Β Παξιµάδι ασφαλείας 
 
 

2.2. Συµπαραδιδόµενα 
 
Βάσει της περιγραφής των συµπαραδιδόµενων παρακαλούµε να ελέγξετε την 
πληρότητα του προϊόντος.  Σε περίπτωση ελλείψεων τµηµάτων παρακαλούµε να 
αποταθείτε εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς στο κεντρικό 
συνεργείο της εταιρίας µας ή στο κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, 
προσκοµίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς.  Παρακαλούµε να προσέξετε τον 
πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών. 
 

• Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή. 
• Αποµακρύνατε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήµατα προστασίας της 

συσκευασίας/ µεταφοράς (εάν υπάρχουν) 
• Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόµενο. 
• Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόµενες ζηµιές από τη µεταφορά. 
• Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται µέχρι την πάροδο της προθεσµίας της 

εγγύησης. 
 
Κίνδυνος: 
 
Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια.  Τα παιδιά δεν επιτρέπεται 
να παίζουν µε πλαστικές σακούλες, πλαστικές µεµβράνες και µικροαντικείµενα.  
Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας. 
 

• 2 ρόδες 
• 2 καπάκια ρόδας 
• 2 βίδες άξονα 
• 2 ασφάλειες 
• Οδηγίες χρήσης 

  



3. Σωστή χρήση 
 
Ο συµπιεστής εξυπηρετεί στην παραγωγή πεπιεσµένου αέρα για εργαλεία που 
λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα. 
 
Η µηχανή επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται.  Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται.  Για βλάβες που οφείλονται σε παρόµοια χρήση ή για τραυµατισµούς 
παντός είδους ευθύνεται ο χρήσης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
 
Παρακαλούµε να προσέξετε πως οι συσκευές µας δεν προορίζονται και δεν έχουν 
κατασκευαστεί για επαγγελµατική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση.  ∆εν 
αναλαµβάνουµε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποίο η συσκευή χρησιµοποιήθηκε 
σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιοµηχναία ή σε εργασίες παρόµοιες µε αυτές. 
 

4. Τεχνικά στοιχεία 
 
Σύνδεση στο ρεύµα 230V ~ 50Hz 
Ισχύς κινητήρα kW 1.1 
Είδος λειτουργίας S3 25% 
Στροφές no (αντλίας) 3.550min-1 
Στροφές µοτέρ no 15.000min-1 
Πίεση λειτουργίας bar (µέγιστη) 8 
Όγκος δοχείου πίεσης (σε λίτρα) 30 
Αναρρόφηση λίτρα / λεπτό 200 
Παροχή αέρα λίτρα/λεπτό 60 στα 7bar, 83 στα 4bar 
Στάθη ηχητικής ισχύος KwA σε dB 97 
Αβεβαιότητα KwA 1.5dB 
Στάθµη ηχητικής πίεσης LpA 77dB 
Αβεβαιότητα LpA 1.5dB 
Είδος προστασίας IP 20 
Βάρος της συσκευής σε κιλά 19.00 
 
S3 25%:  ∆ιακοπή λειτουργίας, χωρίς προθέρµανση, χωρίς πέδηση (διάρκεια 10 
λεπτά).  Κατά τη διαλείπουσα λειτουργία αναφέρεται πάντα η ποσοστιαία διάρκεια 
ενεργοποίησης (25%), για να αποβάλλεται στα διαλείµµατα λειτουργίας η 
υπερθερµοκρασία µε µετάδοση ψύξης.  Η διαλείπουσα λειτουργία αποτελείται από το 
χρόνο ενεργοποίησης και τα διαλείµµατα ψύξης και καλείται αξονική µετατόπιση κατά 
τη λειτουργία.  Ο χρόνος παρακολούθησης ανέρχεται σε 10 λεπτά.  25% διάρκεια 
ενεργοποίησης σηµαίνει πως το ηλεκτρικό εργαλείο µπορεί να λειτουργήσει επί 2,5 
λεπτά µε την ονοµαστική απορροφηµένη ισχύ, κατόπιν ακολουθεί µια φάση ψύξης 7,5 
λεπτών. 
 
Οι τιµές για τις εκποµπές θορύβου εξακριβώθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 
3744 
  



5. Υποδείξεις πριν τη χρήση 
 

• Ελέγξτε τη συσκευή για ενδεχόµενες βλάβες από την µεταφορά.  Ενδεχόµενες 
βλάβες πρέπει να δηλωθούν αµέσως στην εταιρία µεταφορών, µε την οποία 
µεταφέρθηκε ο συµπιεστής. 

• Η τοποθέτηση του συµπιεστή να γίνεται πάντα κοντά στον χρήστη. 
• Να αποφεύγονται µακριοί  αεραγωγοί και καλώδια. 
• Να προσέχετε ο αέρας αναρρόφησης να είναι καθαρός και στεγνός. 
• Μη τοποθετείτε τον συµπιεστή σε υγρό χώρο. 
• Ο συµπιεστής να λειτουργεί µόνο σε κατάλληλους χώρους (µε καλό αερισµό, 

θερµοκρασία περιβάλλοντος +5°C - +40°C).  Στον χώρο αυτό να µην υπάρχουν 
σκόνες, οξέα, ατµοί, εκρηκτικά ή αναφλέξιµα αέρια. 

• Ο συµπιεστής είναι κατάλληλος για την χρήση σε στενούς χώρους.  Σε χώρους 
όπου εκτελούνται εργασίες µε νερό δεν επιτρέπεται η χρήσης του. 

• Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί η στάθµη του λαδιού στην αντλία 
του συµπιεστή. 

 
6. Συναρµολόγηση και θέση σε λειτουργία 

 
Προσοχή! 
Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να συναρµολογήσετε πλήρως τη συσκευή. 
 

6.1. Τοποθέτηση των τροχών (3) 
Οι  τροχοί που σας παραδίδονται πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις εικόνες 5 
& 6. 
 

6.2. Σύνδεση δικτύου 
Πριν τη θέση σε λειτουργία να προσέξετε να συµφωνεί η τάση του δικτύου µε την τάση 
λειτουργίας που αναγράφεται στην ετικέτα στοιχείων της µηχανής.  Μακριά καλώδια, 
µπαλαντέζες κλπ. ∆ηµιουργούν πτώση της τάσης και µπορούν να εµποδίσουν την 
εκκίνηση του κινητήρα.  Σε χαµηλές θερµοκρασίες κάτω των +5°C η εκκίνηση του 
κινητήρα κινδυνεύει λόγω δυσλειτουργίας του. 
 

6.3. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (8) 
Πιέζοντας το κουµπί (8) ενεργοποιείται ο συµπιεστής.  Για την απενεργοποίηση του 
συµπιεστή πρέπει να πιέσετε ξανά  το κουµπί (8) (εικ.1). 
 

6.4. Ρύθµιση πίεσης (εικ. 2) 
Με τον ρυθµιστή της πίεσης (7) µπορείτε να ρυθµίσετε την πίεση στο µανόµετρο (6).   
Η ρυθµισµένη πίεση προκύπτει από τον ταχυσύνδεσµο (5) 
 

6.5. Ρύθµιση του διακόπτη πίεσης 
Ο διακόπτης πίεσης έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο. 
Πίεση κατά το ξεκίνηµα 8bar 
Πίεση κατά το σβήσιµο 10bar 
 

6.6. Συναρµολόγηση της βάσης (4) 
Οι συµπαραδιδόµενοι λαστιχένιοι αποσβεστήρες κρούσεων πρέπει να τοποθετηθούν 
όπως φαίνεται στην εικόνα 4 
 

7. Αντικατάσταση  του καλωδίου ρεύµατος 
 
Αν παρουσιαστεί φθορά στο καλώδιο ρεύµατος πρέπει η αλλαγή να γίνει από τον 
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για την αποφυγή κινδύνων. 



 
8.  Καθαρισµός και συντήρηση 

 
Προσοχή! 
Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισµού και συντήρησης να βγάζετε το φις από την 
πρίζα. 
 
Περιµένετε µέχρι να κρυώσει τελείως ο συµπιεστής.  Κίνδυνος εγκαύµατος 
 
Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισµού και συντήρησης να τίθεται ο λέβητας εκτός 
πίεσης. 
 

8.1. Καθαρισµός 
Να διατηρείτε τα συστήµατα προστασίας όσο πιο καθαρά από σκόνη και ακαθαρσίες 
γίνεται.  Σκουπίστε τη συσκευή µε ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το µε πεπιεσµένο 
αέρα µε χαµηλή πίεση. 
 
Συνιστούµε τον καθαρισµό της συσκευή µετά από κάθε χρήση. 
 
Να καθαρίζεται τη συσκευή τακτικά µε ένα υγρό πανί και λίγο µαλακό σαπούνι.  Μη 
χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες για να µη διαβρωθούν τα πλαστικά τµήµατα της 
συσκευής.  Προσέξτε να µην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. 
 
Ο σωλήνας και τα εργαλεία έγχυσης να αφαιρούνται από τον συµπιεστή πριν τον 
καθαρισµό.  Ο συµπιεστής να µην καθαρίζεται µε νερό, διαλύτες ή παρόµοια υλικά. 
 

8.2. Νερό συµπυκνώµατος (εικ. 6) 
Προσοχή!  Για µεγάλης διάρκειας αντοχή του δοχείου πίεσης (2) να εκκενώνεται µετά 
από κάθε χρήση το συµπύκνωµα νερού ανοίγοντας τη βίδα εκκένωσής (1).  Για το 
άνοιγµα πρέπει να στρίψετε τη βάνα στη βίδα εκκένωσης κατά 90°.  Επιπροσθέτως 
δώστε κλίση στον λέβητα έτσι ώστε η βίδα εκκένωσης να είναι το χαµηλότερο σηµείο 
στον λέβητα και το νερό συµπυκνώµατος να µπορεί να εκρεύσει πλήρως.  Για να 
κλείσετε, στρίψτε κατόπιν τη βάνα  κατά 90°.  Να ελέγχετε το δοχείο πίεσης πριν από 
κάθε λειτουργία για σηµεία σκουριάς και βλάβες.  ∆εν επιτρέπεται να λειτουργεί µε 
ελαττωµατικό ή σκουριασµένο δοχείο πίεσης.  Εάν διαπιστώσετε βλάβες, 
επικοινωνήστε µε το συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών. 
 

8.3. Φύλαξη 
Προσοχή! 
Βγάλετε το φις από την πρίζα, εξαερίστε τη συσκευή και όλα τα συνδεδεµένα εργαλεία 
πεπιεσµένου αέρα.  Φυλάξτε τον συµπιεστή έτσι, ώστε να µην µπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία από µη αρµόδια άτοµα. 
 
Προσοχή! 
Να φυλάσσεται ο συµπιεστής µόνο σε στεγνό χώρο και µη προσβάσιµο σε µη αρµόδια 
πρόσωπα.  Να φυλάσσεται πάντα σε όρθια και ποτέ σε κεκλιµένη θέση. 
 

8.4. Καρβουνάκια 
Σε περίπτωση υπερβολικού σχηµατισµού σπινθήρων δώστε τα καρβουνάκια να 
ελεγχθούν από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 
  



8.5. Παραγγελία ανταλλακτικών 
Για την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να δίνουµε τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Τύπο συσκευής 
Κωδικό συσκευής 
Ident. Nr της συσκευής 
Αριθµός ανταλλακτικών 
Τιµές και προσφορές στο www.isc-gmbh.info 
 

9. ∆ιάθεση στα απορρίµµατα και ανακύκλωση 
Προς αποφυγή ζηµιών κατά την µεταφορά η συσκευή βρίσκεται σε µια συσκευασία.  Η 
συσκευασία αυτή είναι πρώτη ύλη, µπορεί δηλαδή να επαναµεταχειριστεί ή να 
ανακυκλωθεί.  Ο συµπιεστής και τα εξαρτήµατα του αποτελούνται από διαφορετικά 
υλικό όπως π.χ. από µέταλλα και πλαστικά.  Παρακαλούµε να διαθέτετε τα 
ελαττωµατικά εξαρτήµατα στα ειδικά και προβληµατικά απορρίµµατα.  Εάν έχετε 
απορίες, ρωτήστε στο ειδικό σας κατάστηµα ή στη διοίκηση του ∆ήµου σας. 
 

10. Ενδεχόµενες αιτίες διακοπής της λειτουργίας 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 
∆εν λειτουργεί ο συµπιεστής ∆εν υπάρχει τάση 

ρεύµατος 
Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσµα 
δικτύου, την ασφάλεια και την 
πρίζα 

Πολύ χαµηλή τάση Να αποφεύγεται τα µακριά 
καλώδια επέκτασης.  Τα καλώδια 
επέκτασης να έχουν επαρκή 
διατοµή αγωγού. 

Πολύ χαµηλή εξωτερική 
θερµοκρασία 

Να µη λειτουργεί σε εξωτερική 
θερµοκρασία κάτω από 5°C 

Υπερθέρµανση του 
κινητήρα 

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει 
ενδεχοµένως αποκαταστήστε την 
αιτία υπερθέρµανσης 

Ο συµπιεστής λειτουργεί µόνο 
χωρίς πίεση 

Μη στεγανή ανεπίστροφη 
βαλβίδα 

Αντικατάσταση της ανεπίστροφής 
βαλβίδας 

Χαλασµένες 
στεγανοποιητικές 
διατάξεις 

Έλεγχος στεγανοποιητικών 
διατάξεων, αφήστε να 
αντικατασταθούν ελλαττωµατικές 
στεγανοποιητικές διατάξεις σε 
ειδικευµένο συνεργείο. 

Μη στεγανή βαλβίδα 
εκκένωσης νερού 
συµπυκνώµατος (11) 

Σφίξτε µε το χέρι τη βίδα.  Ελέγξτε 
τη στεγανοποιητική διάταξη στη 
βίδα.  Ενδεχοµένως 
αντικαταστήστε την. 

Ο συµπιεστής λειτουργεί, η 
πίεση φαίνεται στο 
µανόµετρο, αλλά τα εργαλεία 
δεν λειτουργούν 

Μη στεγανές συνδέσεις 
σωλήνων 

Ελέγξτε το σωλήνα πεπιεσµένου 
αέρα και ενδεχοµένως 
αντικαταστήστε τον. 

Μη στεγανός 
ταχυσύνδεσµος 

Ελέγξτε τον ταχυσύνδεµο και 
ενδεχοµένως αντικαταστήστε τον. 

Έχει ρυθµιστεί πολύ 
χαµηλή πίεση στο 
ρυθµιστή πίεσης 

Ανοίξτε περισσότερο το ρυθµιστή 
πίεσης. 

 


