
Instrukcja obsługi bezolejowego kompresora powietrza

User manual for oil free air compressor

Informacje ogólne / General information

Kompresor ten jest niewielkim gabarytowo, ale bardzo wydajnym urządzeniem, łączącym wysoką jakość z niską wagą własną, łatwością obsługi, 
bezpieczeństwem oraz niską emisją hałasu. Jest to urządzenie, które znajduje zastosowanie w przemyśle mechanicznym, chemicznym, 
farmaceutycznym przy tworzeniu dekoracji, w systemach automatycznej kontroli oraz wielu innych obszarach. 
Kompresor przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Compressor is small in size but very efficient, combining high quality with low weight, ease of use, safety and low noise emission. This device is 
used in the mechanical, chemical, pharmaceutical industry, at creating decorations, in automatic control systems and many other areas.
Compressor designed for indoor use only.

Parametry techniczne / Technical parameters

Moc silnika / Engine power - 550W lub/or 750W
Prędkość obrotowa silnika / Engine RPM - 1450RPM
Pojemność zbiornika powietrza / Capacity of the air tank - 9 l lub/or 24l
Ciśnienie robocze / Working pressure - 5-7 bar 
Głośność / Noise - 57dB
Zasilanie / Supply - 230V AC
Wyście / Outlet - gwint zewnętrzny 1/4" / external thread 1/4"
Wyposażenie / Equipment - manometr / manometer, regulowany presostat ciśnienia / adjustable pressure switch, zawór spustu kondensatu / 
condensate drain valve, filtr wejściowy / inlet filter
Waga / Weight - 15 kg 
Wymiary / Dimensions - 43x18x48 cm
Czas napełniania zbiornika / Air tank filling time - 1 bar - 7 s, 6 bar - 1 min

Opis elementów urządzenia / Description of device components

Manometr
Manometer

Włącznik ON/OFF
Switch ON/OFF

Uchwyt
Handle

Zbiornik powietrza
Air tank

Pompa powietrza
Air pump

Zawór spustowy
Drain valve

Regulowany presostat ciśnienia
Adjustable pressure switch

Wyjście 1/4"
Outlet 1/4"

Filtr wejściowy
Inlet filter

Zawór zwrotny
Check valve

Przygotowanie do uruchomienia, praca i obsługa / Preparation to start-up, work and service

1. Ustawić urządzenie w suchym, czystym i przewiewnym miejscu.Temperatura zewnętrzna powinna być w zakresie od -5°C do +40°C a 
wilgotność względna ≦80%.
2. Nie uruchamiać kompresora w miejscach zapylonych, wilgotnych. Trzymać kompresor z dala od materiałów łatwopalnych.
3. Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim 
otoczeniu.
4. Kompresor postawić na płaskiej, równej powierzchni.
5. Napięcie zasilające nie powinno różnić się od napięcia znamionowego o więcej niż ±10%.

26. Kabel zasilający powinien mieć średnicę przekroju ≥1,5mm .
7. Przed uruchomieniem kompresora (pozycja włącznika ON - przycisk wciśnięty) należy dokręcić filtr powietrza oraz gumowe nóżki. Sprawdzić 
również czy kompresor lub przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone albo luźne.
8. Kompresor służy do napędzania narzędzi pneumatycznych. Nie wolno kierować strumienia sprężonego powietrza w kierunku ludzi, ani 
zwierząt.

Uwaga wysokie 
napięcie

Chroń oczy Uwaga wirujące 
elementy

Przeczytaj instrukcję 
obsługi

Uwaga nagrzewające 
się elementy

Głośność 57dB



9. Sprężarka działa automatycznie i zatrzyma się po osiągnięciu ciśnienia maksymalnego które fabrycznie ustawione jest na 7 bar. Uruchomi się 
ponownie gdy ciśnienie spadnie poniżej 5 bar. Ciśnienie maksymalne można regulować w zakresie 5 - 7 bar za pomocą śruby M6 presostatu 
ciśnienia. W trybie  pracy  automatycznej liczba cykli przełączania (włączania/wyłączania) sprężarki musi zawierać się między trzema a 
dziesięcioma na godzinę. Stosunek czasu pracy agregatu do czasu wyłączenia  powinien  wynosić przy tym maksymalnie 50 : 50.
10. Przed odłączeniem kompresora od prądu upewnić się, że jest on wyłączony (włącznik w pozycji OFF - wciśnięty). 
11. Nie dotykać głowicy cylindra, rury wydechowej ani zaworu jednokierunkowego, gdy kompresor pracuje. Elementy te nagrzewają się podczas 
pracy i ich dotykanie może prowadzić do oparzeń i urazów. 

1. Place the device in a dry, clean and well ventilated place. The outside temperature should be between -5°C and +40°C and relative humidity ≦ 
80%.
2. Do not start the compressor in dusty or wet places. Keep the compressor away from flammable materials.
3.Make sure that the commencement of work does not cause any danger to people in or near the workplace.
4. Place the compressor on a flat surface.
5. The supply voltage should not different from the rated voltage by more than ± 10%. 

26. The power cable should have a cross-sectional dimension ≥1.5mm .
7. Before start-up (switch press to possition ON) the compressor connect air filter and rubber feet. Also checkthat compressor and pressure lines 
are not damaged or loose.
8. Compressor is used to drive pneumatic tools. Do not direct a stream of compressed air towards people or animals.
9. The compressor works automatically and stops when the maximum pressure is reached which is set to 7 bar at the factory. It will restart when the 
pressure drops below 5 bar. The maximum pressure can be adjusted between 5 - 7 bar using M6 pressure switch screw. In automatic mode, the 
number of switching cycles (ON / OFF) of the compressor must be between three and ten per hour. The aggregate operating time to shutdown time 
should be a maximum of 50:50.
10. Before disconnecting the compressor from power, make sure it is turned off (switch in possition OFF).
11. Do not touch the cylinder head, exhaust pipe or one-way valve when the compressor is operating. These elements get hot during operation and 
touching them can lead to burns and injuries.

Konserwacja / Maintenance

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłączyć kompresor i upewnić się, że zbiornik nie znajduje się pod 
ciśnieniem.
1. Utrzymywać kompresor w czystości.
2. Dwa razy w tygodniu opróżniać zbiornik powietrza z nagromadzonej w nim wody. Przed upuszczeniem wody ze zbiornika upewnić się, że 
ciśnienie w nie przekracza 0,1MPa.
3. Zawór powietrza, należy czyścić co 500 godzin pracy. Pierścienie tłokowe należy
wymienić co 1500 godzin pracy.
4. Regularnie sprawdzać, czy zbiornik nie nosi śladów uszkodzenia.
5. Przed transportem i magazynowaniem upuścić ciśnienie w zbiorniku.

WARNING! Before starting maintenance work, switch off the compressor and make sure the tank is not under pressure.
1. Keep the compressor clean.
2. Twice a week empty the air tank from the water that has accumulated in it. Before dropping water from the tank make sure that the pressure does 
not exceed 0.1MPa.
3. Air valve, clean every 500 hours of operation. Piston rings should be replace every 1500 hours of operation.
4. Regularly check that the tank does not show signs of damage.
5. Before transport and storage, drop the pressure from the tank.

Przykładowe rozwiązania ewentualnych problemów / Examples of possible solutions of problems

Problem / Problem Przyczyna / Cause Rozwiązanie / Solution

Kompresor nie uruchamia się
Compressor didn’t start 

Brak zasilania
No power 

Przegrzany silnik 
Overheated engine 

Sprawdzić podłączenie kompresora 
Check compressor connection 

Odczekać 15 min aż silnik się schłodzi 
Wait 15 minutes until the engine cools down 

Uszkodzony włącznik ciśnieniowy 
Damaged pressure switch

Zbyt duża wilgoć w wydmuchiwanym powietrzu
Too much damp in exhaust air

Poluzowane złącza
Loose couplings 

Uszczelnić złącza 
Seal the connectors 

Otwarty kurek upustowy
Open drain valve

Dokręcić kurek upustowy 
Close drain valve 

Nieszczelny zawór zwrotny
Leak check valve

Wyczyścić lub wymienić zawór. UWAGA! 
Zbiornik nie może być pod ciśnieniem.  
Clean or replace the valve. WARNING!
The tank must not be pressurized 

Wyłącznik termiczny odcina zasilanie
The thermal switch cuts off the power supply

Wysoka wilgotność
High humidity

Przenieść kompresor w mniej wilgotne 
miejsce. Zastosować osuszacz powietrza. 
Move the compressor to less humid
place. Use air dryer.

Za dużo wody w zbiorniku
Too much water in tank

Opróżnić zbiornik 
Empty the tank

Zapchany filtr powietrza
Filled air filter

Wyczyścić lub wymienić filtr
Clean or replace filter

Kompresor nie wyłącza się po osiągnięciu
maksymalnego ciśnienia w zbiorniku 
The compressor does not turn off when it is 
reached maximum pressure in the tank

Uszkodzony włącznik ciśnieniowy
Damaged pressure switch

Skontaktuj się z producentem
Kontakt with producent

Skontaktuj się z producentem
Kontakt with producent

Zbyt duże zużycie powietrza
Too big air consumption

Użyć większego kompresora
Use bigger compressor

Kompresor wibruje
Compressor vibrates

Poluzowane śruby montażowe
Loose mounting screws

Dokręcić
Tighten

Starte gumowe nóżki lub ich brak
Wiped rubber feet or their lack

Wymienić
Replace

Zbyt niska wydajność
Too low efficiency

Otwarty zawór spustowy
Open drain valve

Dokręcić
Tighten

Brudny filtr powietrza
Dirty air filter

Wyczyścić lub wymienić
Replace or clean

Nieszczelne złącze
Leaking connector

Uszczelnić złącze
Seal the connector


