
Air Compressor In struction manual
Compresseur d�air Manuel d�instructions
Druckluftkompressor Betriebsanleitung
Compressore Istruzioni per l�uso
Luchtcompressor Gebruiksaanwijzing
Compresor de aire Manu al de instrucciones
Compressor pneumático Manual de instruções
Luftkompressor Brugsanvisning
Luftkompressor Bruksanvisning
Kompressor Bruksanvisning
Ilmakompressori Käyttöohje

Spr arka Instrukcja obs ugi
Gaisa kompresors Lieto�anas rokasgr mata
Õhukompressor Kasutusjuhend
Oro kompresorius Eksploatacijos instrukcija
Légs rít Használati utasítás
Compresor de aer Manual de instruc iuni
Vzduchový kompresor Návod na obsluhu
Vzduchový kompresor Návod k obsluze

AC310H
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ESKY

Popis
1. Tlakom r vzduchové nádr�e
2. Tlakom r regulovaného tlaku �HP�
3. Regulátor p ívodu vzduchu �HP�
4. Rychlospojky �HP� (výstup vzduchu)
5. Tlakom r regulovaného tlaku �RP�
6. Regulátor p ívodu vzduchu �RP�
7. Rychlospojka �RP� (výstup vzduchu)
8. Výpustní ventil
9. Tlakový spína

TECHNICKÉ ÚDAJE

� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji se mohou zde uvedené údaje bez upozorn ní zm nit.
� Poznámka: technické údaje se mohou v jednotlivých zemích li�it.
Minimální po�adavek na proud: 7 ampér
* Doporu uje se jisti . Pou�ívejte pouze pojistku nebo jisti  stejné kapacity jako je okruh, ve kterém je pou�íván

vzduchový kompresor. Pokud je vzduchový kompresor p ipojen k okruhu chrán nému pojistkami, pou�ijte pojistky se
zpo�d ním.

D LE�ITÉ
P ed pou�íváním p ístroje si p e t te bezpe nostní informace a V�ECHNY pokyny.

Model AC310H
Maximální p íkon 1800 W

SCFM p i 40 PSIG (l/min p i 2,8 bar) 3,7 (106 l)
SCFM p i 90 PSIG (l/min p i 6,2 bar) 3,6 (101 l)
SCFM p i 300 PSIG (l/min p i 21 bar) 2,7 (77 l)

Zapínací tlak 2,3 MPa (23 bar)
Vypínací tlak 2,8 MPa (28 bar)

Vrtání x zdvih x po et 62 mm x 31 mm x 1,45 mm x 10 mm x 1
Nap tí � jednofázové 220�240 V AC

Hz 50 Hz
Otá ky motoru 1420 min -1

Mazání Bezolejové
Velikost nádr�e 1,6 gal (6,2 l)

Hmotnost 36 kg (79,4 lb)
Rozm ry (D x V x �) 18-3/4� x 14-3/4� x 20" (476 x 375 x 507 mm)

Maximální výstupní tlak �HP�
(Pouze pro pou�ití vy�adující vysoký tlak) 2,6 MPa (26 bar)

Maximální výstupní tlak �RP�
(Pouze pro pou�ití vy�adující b �ný tlak) 0,9 MPa (9 bar)

Hlu nost L WA: 90 dB



157

Symboly
V popisu jsou pou�ity následující symboly.
P ed pou�itím za ízení se ujist te, �e rozumíte jejich
významu.

............. P e t te si návod k obsluze.

............. Riziko úrazu elekt inou.
Upozorn ní: p ed provád ním jakékoli
práce na kompresoru musí být
kompresor odpojen od napájení.

............. Riziko vysokých teplot.
Upozorn ní: n které ásti kompresoru
se mohou velice zah át.

............. Riziko necht ného spu�t ní.
V p ípad  výpadku proudu a
následného obnovení by se
kompresor mohl sám spustit.

............. Noste ochranné brýle.

............. Jen pro státy EU
Elektrické ná adí nevyhazujte do
komunálního odpadu!
Podle evropské sm rnice 2002/96/EG
o nakládání s pou�itými
elektronickými za ízeními a
elektronickými za ízeními a
odpovídajících ustanovení právních
p edpis  jednotlivých zemí se pou�itá
elektrická ná adí musí sbírat odd len
od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky �etrnému recyklování.

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY

VAROVÁNÍ
P E T TE A OSVOJTE SI VE�KERÉ
POKYNY
Nedodr�ení v�ech ní�e uvedených pokyn
m �e mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik po�áru nebo vá�né zran ní.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.
PRACOVI�T
1. Zajist te istotu a dobré osv tlení pracovi�t .

Nepo ádek a nedostatek sv tla mohou zap í init úraz.
2. S elektrickým ná adím nepracujte v prost edí s

výbu�nou atmosférou, nap íklad s výskytem
ho lavých kapalin, plyn i prachu. Elektrické

ná adí vytvá í jiskry, je� mohou prach nebo výpary
za�ehnout.

3. S elektrickým ná adím nepracujte v blízkosti d tí a
p ihlí�ejících i okolostojících osob.  V d sledku
rozptylování m �ete nad ná adím ztratit kontrolu.
Ostatní osoby na pracovi�ti chra te p ed úlomky v
podob  t ísek a jisker. V p ípad  pot eby zajist te
bariéry a �títy. Na pracovi�t  nikdy nesm jí vstupovat
d ti.

4. Odpovídající teplota prost edí je +5°C a� +30°C.
(maximáln  0°C a� +40°C)

VAROVÁNÍ
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ NEBO ÚDR�BA TOHOTO
PRODUKTU MOHOU ZP SOBIT VÁ�NÉ ZRAN NÍ A
PO�KOZENÍ MAJETKU.
P ED POU�ÍVÁNÍM TOHOTO ZA ÍZENÍ SI P E T TE
V�ECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY K OBSLUZE A
POROZUM JTE JIM.

VAROVÁNÍ
Riziko nebezpe í p i postupu
CO SE M �E STÁT
Nebezpe ný provoz vzduchového kompresoru m �e vést
k vá�nému poran ní vás nebo jiných osob.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� P e t te si v�echny pokyny a varování v tomto návodu

a porozum jte jim.
� Seznamte se se zp sobem fungování a ovládáním

vzduchového kompresoru.
� V míst  pou�ívání by nem ly být �ádné osoby, zví ata

ani p eká�ky.
� Nikdy nepou�t jte d ti do blízkosti vzduchového

kompresoru.
� Nepou�ívejte produkt, jste-li unavení nebo pod vlivem

alkoholu i drog. Bu te stále pozorní.
� Nevy azujte bezpe nostní prvky tohoto produktu.
� Vybavte provozní prostor hasicím p ístrojem.
� Nepou�ívejte p ístroj, jestli�e chybí n které díly, jsou-li

díly po�kozeny ani s neautorizovanými díly.

VAROVÁNÍ
Riziko prasknutí vzduchové nádr�e
CO SE M �E STÁT
Následující okolnosti by mohly vést k oslabení nádr�e a
NÁSLEDNÉ EXPLOZI NÁDR�E, KTERÁ M �E
ZP SOBIT VÁ�NÉ PORAN NÍ VÁM NEBO JINÝM
OSOBÁM:
� neodvedení zkondenzované vody z nádr�e, která

zp sobuje korozi a zú�ení st ny nádr�e;
� úpravy nebo pokusy o opravu nádr�e;
� nepovolené úpravy tlakového spína e, bezpe nostního

ventilu nebo jiných sou ástí, které ovládají tlak v
nádr�i.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� Vypou�t jte vzduchovou nádr� ka�dý den nebo po

ka�dém pou�ití. Pokud ze vzduchové nádr�e uniká
vzduch, okam�it  ji vym te za novou nebo vym te
celý kompresor.
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� Nevrtejte do vzduchové nádr�e, nesva ujte ji ani ji jinak
neupravujte, jinak dojde k jejímu oslabení. Nádr� m �e
prasknout nebo explodovat. Vym te ji za novou
vzduchovou nádr�.

� Dodr�ujte doporu ení výrobce za ízení a nikdy
nep ekra ujte maximální povolený tlak p ipojeného
p íslu�enství. Nikdy nepou�ívejte kompresor k
nafouknutí p edm t  s nízkým tlakem, jako jsou d tské
hra ky, fotbalové nebo basketbalové mí e atd.

VAROVÁNÍ
Riziko prasknutí p ipojených sou ástí
a p íslu�enství
CO SE M �E STÁT
P i p ekro ení jmenovitého tlaku vzduchových nástroj ,
st íkacích pistolí, pneumatických p ístroj , pneumatik a
jiných p edm t , které lze nafouknout, m �e dojít k
explozi nebo rozlétnutí p edm tu na kousky, co� m �e
zp sobit vá�né poran ní vám a jiným osobám.

VAROVÁNÍ
Riziko úrazu elekt inou
CO SE M �E STÁT
� Vzduchový kompresor je napájen elekt inou. Stejn

jako ostatní elektrická za ízení, pokud není pou�íván
správn , m �e zp sobit úraz elekt inou.

� Uzemn ní: nezaji�t ní ádného uzemn ní pro tento
produkt m �e zvý�it riziko úrazu elekt inou.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� Ve�keré elektrické vedení a opravy pro tento produkt

musí být zaji�t ny kvalifikovaným odborníkem nebo
licencovaným elektriká em v souladu s národními nebo
místními elektrickými p edpisy.

� Zajist te, aby elektrický okruh, ke kterému je
kompresor p ipojen, poskytoval ádné uzemn ní,
správné nap tí a odpovídající ochranu pojistkami.

� Nikdy nepou�ívejte kompresor venku za de�t  ani v
mokrém prost edí.

� Nikdy nepou�ívejte kompresor, pokud jsou po�kozeny
nebo odstran ny ochranné kryty.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í výbuchu nebo
po�áru
CO SE M �E STÁT
P i ka�dém spu�t ní nebo zastavení kompresoru je
normální, �e u elektrických kontakt  v motoru a tlakovém
spína i dochází k jisk ení. Nikdy nepou�ívejte kompresor
v atmosfé e s ho lavými výpary. Mohlo by dojít k vá�nému
poran ní vás nebo jiných osob.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� Kompresor v�dy pou�ívejte v dob e v traném prostoru

bez benzinových výpar  nebo výpar  rozpou�t dla.
� P i rozst iku ho lavých materiál  umíst te kompresor

minimáln  6,1 m od místa rozst iku.

� Ho lavé materiály uchovávejte na bezpe ném míst  v
bezpe né vzdálenosti od kompresoru.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í související s dýcháním
CO SE M �E STÁT
� Stla ený vzduch z kompresoru není vhodný k dýchání.

Vzduchový proud m �e obsahovat oxid uhelnatý nebo
jiné výpary nebo ástice z nádr�e nebo jiných sou ástí.

� Rozst ikované materiály, jako jsou barva,
rozpou�t dla, edidla, odhmyzovací prost edky,
herbicidy atd. obsahují �kodlivé výpary a jedy.

� P i dýchání výpar  z kompresoru nebo rozst ikovaných
materiál  m �e dojít k vá�nému zran ní.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� Nikdy nevdechujte vzduch z kompresoru, a to ani

p ímo ani z dýchacího p ístroje p ipojeného ke
kompresoru. Pracujte v prostoru s dobrou ventilací.

� P e t te si bezpe nostní pokyny uvedené na �títku
nebo bezpe nostním listu pro materiál, který
rozst ikujete, a dodr�ujte tyto pokyny.
Pou�ívejte schválený respirátor ur ený pro konkrétní
pou�ití.

VAROVÁNÍ

Nebezpe í hluku

Nebezpe í související se stla eným
vzduchem
CO SE M �E STÁT
Proud stla eného vzduchu m �e zp sobit po�kození
m kké tkán  a m �e vysokou rychlostí vyst elovat
ne istoty, t ísky, volné ástice a malé p edm ty, ím�
m �e dojít k po�kození majetku nebo zran ní osob.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� P i pou�ívání a údr�b  kompresoru v�dy noste

schválené bezpe nostní brýle s bo ními kryty.
� Nemi te tryskou ani rozst ikova em na �ádnou ást

t la ani na jiné osoby nebo zví ata.
� P ed provád ním údr�by a p ipojováním nástroj  nebo

p íslu�enství v�dy kompresor vypn te a vypust�te
stla ený vzduch.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í související s
pohyblivými sou ástmi
CO SE M �E STÁT
Je-li tlakový spína  v poloze on/auto (Zapnuto/auto),
kompresor automaticky procház í pracovními cykly. Pokud
se budete sna�it provést opravy nebo údr�bu, zatímco je
kompresor zapnutý nebo zapojený, m �ete se dotknout
pohyblivých sou ástí. Tyto pohyblivé sou ásti mohou
zp sobit vá�né zran ní.
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JAK TOMU ZABRÁNIT
� P ed provád ním údr�by a oprav kompresor v�dy

odpojte a vypust�te stla ený vzduch z nádr�e a
p ipojeného p íslu�enství.

� Nikdy nepou�ívejte kompresor, pokud jsou po�kozeny
nebo odstran ny ochranné kryty.

� Udr�ujte vlasy, od v a rukavice v bezpe né vzdálenosti
od pohyblivých sou ástí. Volný od v, �perky i dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými sou ástmi zachyceny.

� Ventila ní otvory mohou zakrývat pohyblivé sou ásti,
nedotýkejte se jich.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í popálení

VAROVÁNÍ
S p enosným kompresorem nepracujte,
jestli�e jsou otev ena dví ka i kryty!

VAROVÁNÍ
P ed p ipojením hadice neotevírejte kohout!

CO SE M �E STÁT
P i styku s horkými díly, jako jsou hlava kompresoru nebo
výstupní trubice, m �e dojít k vá�nému popálení poko�ky.

JAK TOMU ZABRÁNIT
� Nikdy se nedotýkejte sou ástí, zatímco je kompresor

pou�íván ani okam�it  po jeho pou�ití. Nesahejte za
ochranné kryty a neprovád jte údr�bu, dokud jednotka
nevychladne.

� Manipulace a zvedání: dr�adlo uchopte pouze p i
p esunu i transportu kompresoru.

� V rámci prevence zran ní se u spu�t ného
kompresoru a hodinu po jeho vypnutí nedotýkejte
válce, hlavy válce, výstupní hadice ani jiných
p eh átých díl .

VAROVÁNÍ:
Transport
a  Maximální sklon vle ení je 30 °.
b  K vle ení nepou�ívejte vozidla.
c  S kompresorem nepracujte v zápalném, výbu�ném i

erozivním prost edí.

SLOVNÍ EK
CFM: kubická stopa za minutu.

SCFM: standardní kubická stopa za minutu; jednotka pro
m ení p ívodu vzduchu.

PSIG: po et liber na tvere ní palec; jednotka pro m ení
tlaku.

ZAPÍNACÍ TLAK: pou�íváte-li p íslu�enství nebo
vzduchový nástroj, zatímco je  motor vypnutý, tlak ve
vzduchové nádr�i klesá. Kdy� tlak v nádr�i klesne na
ur itou úrove , motor se automaticky restartuje. Tato
úrove  tlaku se nazývá �zapínací tlak�.

VYPÍNACÍ TLAK: po zapnutí vzduchového kompresoru
se ve vzduchové nádr�i bude zvy�ovat tlak. Roste do
dosa�ení ur itého tlaku a potom se motor automaticky

vypne � vzduchová nádr� je tak chrán na p ed p íli�
vysokým tlakem. Tlak, p i kterém se motor vypne, se
nazývá �vypínací tlak�.

PRACOVNÍ CYKLUS
U v�ech vzduchových kompresor  Makita se doporu uje
vyu�ívat maximáln  50 % pracovního cyklu. To znamená,
�e pokud vzduchový kompresor erpá vzduch více ne�
50 % jedné hodiny, dochází k nesprávnému pou�ití,
proto�e kompresor je pro provád nou práci
poddimenzován.

OBECNÉ INFORMACE
Tento vzduchový kompresor je vybaven bezúdr�bovým
bezolejovým erpadlem, které zaji�t�uje dlouhou
�ivotnost.

Kompresor lze pou�ívat s pneumatickými h ebíkova i a
sponkova kami s vhodnou kapacitou. Pro tato pou�ití je k
dispozici regulátor tlaku vzduchu.

VAROVÁNÍ:
Nikdy kompresor nepou�ívejte k jinému ú elu ne�
k pohonu h ebíkova e nebo sponkova ky s vhodnou
kapacitou. P i pou�ívání kompresoru k jiným ú el m by
mohlo dojít k po�kození majetku nebo zran ní osob.

Kde je to mo�né, m ly by být pou�ity zvlá�tní vzduchové
vým níky, které zaji�t�ují regulaci vzduchu a odstran ní
vlhkosti a ne istot.

KONTROLA P I DODÁNÍ
PO�KOZENÍ: ka�dý vzduchový kompresor je p ed
dodáním pe liv  testován a zkontrolován. P i nesprávné
manipulaci m �e p i p eprav  dojít k po�kození a
problém m s provozem kompresoru.

Okam�it  po dodání zkontrolujte p ítomnost skrytých a
viditelných po�kození, abyste se vyhnuli náklad m na
nápravu takových problém . Toto je nutné provést bez
ohledu na to, zda jsou zjevné známky po�kození na
obalu. Pokud byl produkt dodán p ímo vám, okam�it
oznamte po�kození dopravci a zajist te kontrolu zbo�í.

SKLADOVÁNÍ
P ed skladováním vzduchového kompresoru prove te
toto:
1. P e t te si sekce �Údr�ba� a �Provoz� a v p ípad

pot eby prove te nutnou údr�bu. Vypust�te vodu ze
vzduchové nádr�e.

2. Chra te elektrický kabel a vzduchovou hadici p ed
po�kozením (nap íklad po�lapáním nebo
p ejí�d ním).

Skladujte vzduchový kompresor na istém a suchém
míst .

FUNK NÍ POPIS
VÝPUSTNÍ VENTIL: výpustní ventil se nachází na dn
vzduchové nádr�e a pou�ívá se k vypu�t ní
zkondenzované vody po ka�dém pou�ití.

TEPELNÝ VYPÍNA :
Elektrický motor má tepelný vypína  s ru ním obnovením.
Pokud se motor z jakéhokoli d vodu p eh eje, vypína
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vypne motor. Oto te tlakový spína  do polohy �off�
(Vypnuto) a po kejte, dokud se jednotka nezchladí.
Potom stiskn te tla ítko reset a kompresor znovu
spust�te.

TEPELNÁ OCHRANA P ED P ETÍ�ENÍM
MOTORU:
Dojde-li k p ekro ení jmenovité kapacity motoru, tepelný
vypína  se aktivuje a motor automaticky vypne.
P ed opakovaným zapnutím je nutné nechat motor
vychladnout. Kompresor se automaticky zapne po
motoru.

SPÍNA  ON/AUTO � OFF (ZAPNUTO/
AUTO � VYPNUTO):
Oto ením spína e do polohy �on� (Zapnuto) aktivujete
automatické napájení tlakového spína e. Po skon ení
práce s kompresorem, nebo pokud bude kompresor
ponechán bez dozoru, m �ete odpojit napájení oto ením
spína e do polohy �off� (Vypnuto).

FILTR VSTUPNÍHO VZDUCHU:
Tento filtr istí vzduch p icházející do erpadla
kompresoru. Filtr musí být v�dy istý a nesmí být
blokován. Viz ást �Údr�ba�.

ERPADLO VZDUCHOVÉHO
KOMPRESORU:
Vzduch je stla ován pohybem pístu nahoru a dol  ve
válci. P i pohybu dol  se nasává vzduch p es vstupní
vzduchový ventil. Výpustní ventil je zav ený.
P i pohybu pístu nahoru se vzduch stla uje. Vstupní ventil
se zav e a stla ený vzduch je vypu�t n p es výpustní
ventil, výstupní trubici a pojistný ventil do vzduchové
nádr�e. Vzduch není k dispozici, dokud kompresor
nezvý�í tlak ve vzduchové nádr�i nad úrove
po�adovanou na výstupu vzduchu.

POJISTNÝ VENTIL:
Kdy� je vzduchový kompresor pou�íván, pojistný ventil je
otev ený a umo� uje vstup stla eného vzduchu do
vzduchové nádr�e. Kdy� vzduchový kompresor dosáhne
vypínacího tlaku, pojistný ventil se uzav e, aby byl ve
vzduchové nádr�i zachován tlak vzduchu.

VYPOU�T CÍ VENTIL TLAKOVÉHO
SPÍNA E:
Vypou�t cí ventil tlakového spína e na boku spína e
automaticky vypou�tí stla ený vzduch z hlavy kompresoru
a výstupní trubice, kdy� vzduchový kompresor dosáhne
vypínacího tlaku.

TLAKOVÝ SPÍNA :
Tlakový spína  automaticky spou�tí motor, kdy� tlak ve
vzduchové nádr�i klesne na úrove  zapínacího tlaku
nastaveného z výroby. Také vypíná motor, kdy� tlak ve
vzduchové nádr�i dosáhne úrovn  vypínacího tlaku
nastaveného z výroby.

BEZPE NOSTNÍ VENTIL:
Pokud tlakový spína  nevypne vzduchový kompresor p i
nastaveném vypínacím tlaku, bezpe nostní ventil zajistí
ochranu p ed p íli� vysokým tlakem otev ením se p i tlaku

nastaveném z výroby (ten je mírn  vy��í ne� vypínací tlak
tlakového spína e).

TLAKOM R VÝSTUPU:
Tlakom r výstupu indikuje tlak vzduchu, který je k
dispozici na výstupu regulátoru. Tento tlak je ovládán
regulátorem a je v�dy men�í ne� nebo stejný jako tlak v
nádr�i. Viz ást �Provoz�.

TLAKOM R nádr�e:
Tlakom r nádr�e indikuje tlak vzduchu v nádr�i.

REGULÁTOR:
Tlak vzduchu p icházejícího ze vzduchové nádr�e je
ovládán oto ným regulátorem. Oto ením regulátoru
doprava tlak zvý�íte a oto ením doleva tlak sní�íte.
Abyste se vyhnuli kolísání po nastavení tlaku, nastavujte
po�adovaný tlak v�dy z ni��ího tlaku. P i zm n  tlaku z
vy��ího na ni��í nejd íve sni�te nastavení na tlak ni��í
ne� ten, který chcete pou�ít. V závislosti na po�adavcích
na vzduch ka�dého konkrétního p íslu�enství m �e být
nutné upravit tlak výstupního vzduchu p i pou�ívání
p íslu�enství.

VÝSTUP STLA ENÉHO VZDUCHU; ozna ení �HP�
Pouze pro pou�ití s pneumatickými nástroji vyu�ívajícími
vysoký tlak
Maximální výstupní tlak: 2,6 MPa (26 bar)

VÝSTUP STLA ENÉHO VZDUCHU; ozna ení �RP�
Pro pou�ití s pneumatickými nástroji vyu�ívajícími b �ný
tlak
Maximální výstupní tlak: 0,9 MPa (9 bar)

INSTALACE
UMÍST NÍ VZDUCHOVÉHO
KOMPRESORU
Vzduchový kompresor umíst te na isté, suché a dob e
v trané místo. Vzduchový filt r nesmí být blokován, jinak
by mohl být omezen p ívod vzduchu do kompresoru.
Vzduchový kompresor by m l být umíst n minimáln  0,3
m od zdi nebo jiných p eká�ek, které zabra ují proud ní
vzduchu. Hlava vzduchového kompresoru a kryt jsou
vyrobeny tak, aby zajistily ádné chlazení. Pokud je v
prost edí vysoká vlhkost, je mo�né na adaptér výstupu
vzduchu nainstalovat vzduchový filtr, který zachytí
p íli�nou vlhkost. P i instalaci vzduchového filtru
postupujte podle pokyn  dodaných s filtrem.
Umíst te vzduchový kompresor na rovný povrch tak, aby
stabiln  stál na gumových no�i kách.

MAZÁNÍ
Tento vzduchový kompresor je vybaven bezúdr�bovým
bezolejovým erpadlem, které zaji�t�uje dlouhou
�ivotnost.

Napájení
Kompresor pou�ívejte s nap tím uvedeným na výrobním
�títku. Maximální p ípustný rozsah tolerance je ±5 %. P i
pou�ívání kompresoru s nap tím, které je vy��í ne�
jmenovité nap tí, se bude motor otá et p íli� rychle a
m �e dojít k po�kození jednotky a spálení motoru.
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Prodlu�ovací kabely
Abyste zabránili kolísání nap tí, výpadk m napájení a
p eh átí motoru, pou�ijte namísto prodlu�ovacího kabelu
del�í vzduchovou hadici. Nízké nap tí m �e zp sobit
po�kození motoru.

Pokud je pou�ití prodlu�ovacího kabelu nutné:
� Pou�ívejte pouze schválený 3�ílový prodlu�ovací

kabel, který má 3konektorovou zástr ku s uzemn ním
a 3konektorovou zásuvku vhodnou pro zástr ku
vzduchového kompresoru.

� Zkontrolujte, zda je prodlu�ovací kabel v dobrém stavu.

V následující tabulce jsou uvedeny MINIMÁ LNÍ po�adavky na prodlu�ovací kabely:

Vedení
Plastové a PVC potrubí není ur eno k pou�ití se
stla eným vzduchem. Bez ohledu na ozna ený jmenovitý
tlak m �e plastové potrubí kv li tlaku vzduchu prasknout.
Pro vedení vzduchu pou�ívejte jen kovové potrubí. Pokud
je nutné potrubí, pou�ijte trubku, která je stejn  velká
nebo v t�í ne� výstup vzduchové nádr�e. P íli� malé
potrubí bude omezovat proud ní vzduchu. Pokud je
potrubí del�í ne� 30 metr  (100 stop), pou�ijte o stupe
v t�í velikost. Podzemní vedení polo�te pod hranici
promrzání a zamezte vytvo ení volných prostor , ve
kterých by se mohla hromadit a zamrzat kondenzace.
P ed zakrytím podzemního vedení prove te tlakovou
zkou�ku potrubí, abyste ov ili, �e nedochází k úniku.

Pokyny k uzemn ní
VAROVÁNÍ: riziko úrazu elekt inou! V p ípad  zkratu

sni�uje uzemn ní nebezpe í úrazu pomocí vodi e,
kterým m �e odtéct elektrický proud. Tento vzduchový
kompresor musí být ádn  uzemn n.

Vzduchový kompresor je vybaven kabelem se zemnícím
vodi em a zástr kou s konektorem uzemn ní. Zástr ka
se musí pou�ívat se zásuvkou, která byla nainstalována a
uzemn na v souladu se v�emi místními zákony a
p edpisy. Zásuvka musí mít stejnou konfiguraci jako
zástr ka. NEPOU�ÍVEJTE ADAPTÉR.

P ed ka�dým pou�itím zkontrolujte zástr ku a kabel.
Pokud naleznete známky po�kození, za ízení
nepou�ívejte.

NEBEZPE Í:
Nesprávné uzemn ní m �e zp sobit úraz elekt inou.
Neupravujte dodanou zástr ku. Pokud ji nelze p ipojit k
zásuvce, která je k dispozici, nechte nainstalovat
správnou zásuvku kvalifikovaným elektriká em.

PROVOZ
Denní kontrola

INSTALACE HADIC

VAROVÁNÍ:
Nebezpe í poran ní p i manipulaci. P i instalaci a
odpojování hadice uchopte hadici pevn  rukou, aby
se nehýbala.
Ztráta kontroly nad hadicí by mohla mít za následek
zran ní osob nebo po�kození majetku.
1. P ed p ipojením vzduchové hadice nebo p íslu�enství

se ujist te, �e je pá ka tlakového spína e nastavena
do polohy OFF (Vypnuto) a �e je uzav en regulátor
p ívodu vzduchu nebo vypínací ventil.

2. P ipojte hadici a p íslu�enství. S p íli� vysokým tlakem
vzduchu souvisí riziko prasknutí. Zkontrolujte
maximální jmenovitý tlak vzduchových nástroj  a
p íslu�enství. Výstupní tlak na regulátoru nesmí nikdy
p ekro it maximální jmenovitý tlak.

3. Oto te pá ku tlakového spína e do polohy ON/AUTO
(Zapnuto/auto) a nechte v nádr�i nar st tlak. Motor se
zastaví, jakmile tlak v nádr�i dosáhne úrovn
vypínacího tlaku.

4. Otev ete regulátor jeho oto ením doprava. Nastavte
regulátor na správný tlak. Kompresor je nyní p ipraven
k pou�ití.

5. Kompresor v�dy pou�ívejte v dob e v traném prostoru
bez benzinových výpar  nebo výpar  rozpou�t dla.
Nepou�ívejte kompresor v bl ízkosti místa, na kterém
se provádí rozst ik.

Po skon ení práce:

ODPOJENÍ HADIC

VAROVÁNÍ:
Nebezpe í poran ní p i manipulaci. P i instalaci a
odpojování hadice uchopte hadici pevn  rukou, aby
se nehýbala.
Ztráta kontroly nad hadicí by mohla mít za následek
zran ní osob nebo po�kození majetku.
6. Nastavte pá ku tlakového spína e do polohy OFF

(Vypnuto).
7. Vypust�te tlak z nádr�e na nulu pomocí vzduchového

nástroje nebo p íslu�enství.

Rozsah jmenovitého proudu
(220�240 V)

Celková délka kabelu v metrech
10 m

25 stop
15 m

50 stop
20 m

75 stop
30 m

100 stop
50 m

150 stop
60 m

200 stop
0�5 A 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

5,1�8 A 1,5 mm 2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

8�12 A 2,5 mm 2 2,5 mm2 4 mm2 Nedoporu uje se
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8. Odpojte vzduchový nástroj nebo p íslu�enství.
9. Vypust�te vodu ze vzduchové nádr�e otev ením

výpustního ventilu na dn  nádr�e. VE VZDUCHOVÉ
NÁDR�I BUDE KONDENZOVAT VODA. POKUD
NEBUDE VYPU�T NA, ZP SOBÍ VODA KOROZI A
OSLABENÍ VZDUCHOVÉ NÁDR�E, CO� M �E MÍT
ZA NÁSLEDEK PRASKNUTÍ NÁDR�E.

Poznámka:
Pokud je výpustní ventil zablokován, vypust�te ve�kerý
vzduch. Ventil lze poté demontovat, vy istit a nainstalovat
zp t.
10. Po vypu�t ní vody zav ete výpustní ventil. Vzduchový

kompresor lze nyní uskladnit.

VAROVÁNÍ:
Vzduchovou nádr� ádn  vypou�t jte. Nedostate né
vypu�t ní vzduchové nádr�e m �e mít za následek
korozi a p ípadn  i prasknutí nádr�e. P i prasknutí
nádr�e m �e dojít ke zran ní osob a po�kození
majetku. Dodate ný pokyn v p vodním upozorn ní
pouze opakuje, co je e eno v bod  9 vý�e. Také
nezmi uje, �e by m l být kompresor vypnut.

ÚDR�BA

Aby byl zaji�t n efektivní provoz a dlouhá �ivotnost
vzduchového kompresoru, m l by být p ipraven a
dodr�ován plán rutinní údr�by. Následující plán rutinní
údr�by je sestaven pro jednotku v normálním pracovním
prost edí, která je pou�ívána ka�dý den. V p ípad
pot eby by plán m l být upraven, aby vyhovoval
podmínkám, ve kterých je kompresor pou�íván. Úpravy
závisí na po tu hodin provozu a pracovním prost edí.

Kompresor v extrémn  zne i�t ném nebo jinak náro ném
prost edí vy�aduje ast j�í kontrolu.

PLÁN RUTINNÍ ÚDR�BY
1. Vypust�te vodu ze vzduchové nádr�e, odlu ova

vlhkosti a vým ník .
2. Zkontrolujte, zda nezpozoru jete neobvyklý hluk nebo

vibrace.
3. Ru n  zkontrolujte v�echny bezpe nostní ventily,

abyste se ujistili, �e fungují správn .

VAROVÁNÍ: nebezpe í prasknutí.
Zkontrolujte bezpe nostní ventil. Pokud bezpe nostní
ventil nefunguje správn , m �e dojít k p íli�nému
zvý�ení tlaku ve vzduchové nádr�i a následnému
prasknutí nebo výbuchu, který m �e zp sobit zran ní
osob nebo po�kození majetku.
4. Zkontrolujte vzduchový filtr a v p ípad  nutnosti jej

vym te.
5. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku na vzduchovém

vedení a spojkách; v p ípad  pot eby je opravte.
Ka�dý rok provozu nebo v p ípad  podez ení na
problém:
� Zkontrolujte stav vstupního a výpustního ventilu

erpadla vzduchového kompresoru.
� Zkontrolujte stav pojistného ventilu. Vym te jej,

pokud je po�kozen nebo opot eben.
6. Udr�ujte v�echny �rouby, matice a kryty ádn

upevn né. Pravideln  kontrolujte jejich stav.

VAROVÁNÍ:
Udr�ujte v�echny vruty, �rouby a kryty ádn
upevn né. Uvolní-li se �rouby nebo kryty, m �e dojít
k zran ní osob nebo po�kození majetku.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nepou�ívejte vzduchový kompresor, který
nefunguje normáln .
Pokud se zdá,�e vzduchový kompresor funguje
neobvykle, vydává podivný hluk nebo vibrace,
okam�it  jej p esta te pou�ívat a zajist te opravu
v autorizovaném servisním st edisku Makita.

VAROVÁNÍ:
Pou�ívejte pouze originální náhradní díly Makita.
Pou�ití náhradních díl , které nevyrobila
spole nost Makita, m �e zru�it platnost záruky a
m �e vést k poru�e a následnému zran ní.
Originální díly Makita lze zakoupit u
autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ:
JE-LI ZAPNUTO NAPÁJENÍ, JEDNOTKA
AUTOMATICKY PROCHÁZÍ PRACOVNÍMI CYKLY.
P I PROVÁD NÍ ÚDR�BY M �ETE BÝT
VYSTAVENI ZDROJ M NAP TÍ, STLA ENÉMU
VZDUCHU NEBO POHYBLIVÝM SOU ÁSTEM.
M �E DOJÍT K ZRAN NÍ. P ED PROVÁD NÍM
ÚDR�BY NEBO OPRAV ODPOJTE KOMPRESOR A
VYPUS TE VE�KERÝ VZDUCH.
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1) ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM

2) VAROVÁNÍ!
Nesprávný transport i zvedání mohou vést k po�kození
za ízení.

Ka�dodenní údr�ba
1. P ed ka�dým pou�itím:

A Ujist te se, zda jsou dota�eny v�echny matice a
�rouby.

B Zkontrolujte, zda nedochází k neobvyklému hluku
i vibracím.

2. Po ka�dém pou�ití:
Ze vzduchového zásobníku vypust�te v�echen
vzduch. Otev ete vypou�t cí kohout v dolní ásti
vzduchového zásobníku a vypust�e z n j kondenzát.

3. Týdenní údr�ba:
A  Zkontrolujte innost bezpe nostního ventilu.
B  Zkontrolujte, zda je doporu ený jmenovitý tlak

vzduchového spína e nastaven na 2,8 Mpa.
C  Vy ist te vzduchový filtr.

4. M sí ní údr�ba:
A  Mýdlovou vodou nanesenou na v�echny spoje

zkontrolujte t snost vzduchového systému. V
p ípad  net snosti p íslu�né spoje dotáhn te.

B  Zkontrolujte, zda jsou dota�eny v�echny matice a
�rouby.

C  Vym te vzduchový filtr za nový.
D  O ist te povrch vzduchového kompresoru.

5. tvrtletní údr�ba:
A  Zkontrolujte, zda není opot ebený válec a píst.

PROBLÉM P Í INA NÁPRAVA
Za ízení se nespustí Je spálená pojistka nebo vypnul jisti ;

Do�lo k p eru�ení elektrického p ipojení;
Chybný prodlu�ovací kabel;
P eh átý motor

Zjist te p í inu, vym te pojistku nebo
zapn te jisti ; Zkontrolujte elektrické
p ipojení: max.15 m, min. 14 ga; Pou�ijte
resetovací tla ítko nebo po kejte na
automatické resetování

Nízký tlak Únik vzduchu bezpe nostním ventilem

Zanesený vzduchový filtr
Pojistný ventil je vadný

Prove te manuální kontrolu ventilu:
potáhn te za krou�ky. Jestli�e stav
p etrvává, ventil vym te; Vy ist te nebo
vym te vzduchový filtr; Vym te pojistný
ventil.

Bezpe nostní ventil
propou�tí

Vadný tlakový spína  nebo nesprávné
se ízení

Zkontrolujte správné nastavení a jestli�e
problém p etrvává, vym te tlakový spína
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ESKY
. Název dílu PO ET

001 �ROUB S VNIT NÍM �ESTIHRANEM
M 6 x 90 4

002 PÉROVÁ PODLO�KA 6 4

003 PLOCHÁ PODLO�KA 6 4

004 HLAVA VÁLCE L 1

005 T SN NÍ HLAVY L 1

006 SESTAVA VENTILOVÉ DESKY L 1

007 VÝSTUPNÍ VENTIL 2

008 VSTUPNÍ VENTIL 2

009 T SN NÍ VÁLCE L 1

010 VÁLEC L (50 Hz) 1

011 KOLENO 8-R 1/4 4

012 KROU�EK 8 4

013 KRUHOVÁ MATICE 8 4

014 KOLENO 10-R 3/8 1

015 KROU�EK 10 1

016 KRUHOVÁ MATICE 10 1

017 SESTAVA OJNICE L 1

018 PÍSTNÍ KROU�EK L 1

019 LISTOVÁ PRU�INA L 1

020 T SNICÍ T ECÍ KROU�EK L 1

021 �ESTIHRANNÁ MATICE M 18 1

022 KU�ELOVÁ PRU�NÁ PODLO�KA 18 1

023 VYVA�OVACÍ T LESO (50 Hz) 1

024 DISTAN NÍ PODLO�KA 3

025 DISTAN NÍ PODLO�KA KLIKY L 1

026 DISTAN NÍ PODLO�KA KLIKY H 1

027 + �ROUB S VÁLCOVOU HLAVOU
M 5 x 16 3

028 PLOCHÁ PODLO�KA 5 3

029 + ZÁVITO EZNÝ �ROUB 4 x 18 3

030 KRYT FILTRU 1

031 FILTR 1

032 KRYT KLIKOVÉ SK ÍN 1

033 O-KROU�EK 147 1

034 SESTAVA OJNICE H 1

035 PÍSTNÍ KROU�EK H 1

036 LISTOVÁ PRU�INA H 1

037 T SNICÍ T ECÍ KROU�EK H 1

038 TRUBI KA 8 1

039 �ROUB S VNIT NÍM �ESTIHRANEM
M 8 x 70 4

040 PÉROVÁ PODLO�KA 8 4

041 PLOCHÁ PODLO�KA 8 4

042 HLAVA VÁLCE H 1

043 T SN NÍ HLAVY H 1

044 SESTAVA VENTILOVÉ DESKY H 1

045 T SN NÍ VÁLCE H 1

046 VÁLEC H (50 Hz) 1

047 PRU�NÁ VYCPÁVKA L 1

048 PRU�NÁ VYCPÁVKA H 1

049 �ESTIHRANNÁ MATICE M 8 1

050 KONDENZÁTOR 1

051 �ROUB S VNIT NÍM �ESTIHRANEM
M 6 x 40 8

052 PLOCHÁ PODLO�KA 6 4

053 POUZDRO 6 4

054 SILENTBLOK 4

055 KLIKOVÁ SK Í 1

056 KULI KOVÉ LO�ISKO 6305LLB 1

057 P ÍRUBA LO�ISKA 1

058 �ROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
M 5 x 12 3

059 STATOR 1

060 PERO 6 1

061 ROTOR 1

062 KULI KOVÉ LO�ISKO 6303LLB 1

063 O-KROU�EK 49 1

064 ZADNÍ VÍKO 1

065 PLOCHÁ PODLO�KA 5 4

066 PÉROVÁ PODLO�KA 5 4

067 �ESTIHRANNÝ �ROUB M 5 x 150 4

068 VENTILÁTOR 195 1

069 POJISTNÝ KROU�EK 14 1

070 KRYT MOTORU B 1

071 POUZDRO 1

072 TEPELNÝ VYPÍNA 1

073 KRYT MOTORU C 1

074 NAPÁJECÍ KABEL 1

075 KABEL 1

076 P ÍCHYTKA KABELU 2

077 SESTAVA VYPÍNA E 1

078 KRUHOVÁ MATICE 6 1

079 TRUBI KA 6 1

080 DVOJITÁ VSUVKA R 1/4-30 1
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081 POJISTNÝ VENTIL 1

082 KROU�EK 6 1

083 KRUHOVÁ MATICE 6 1

084 KROU�EK 10 1

085 KRUHOVÁ MATICE 10 1

086 TRUBI KA 10 1

087 ZÁTKA 1/2 2

088 PRY�OVÉ T SN NÍ 20 2

089 SESTAVA TLAKOVÉ NÁDOBY 1

090 �TÍTEK SE ZNA KOU 1

091 VYPOU�T CÍ KOHOUT 1

092 + �ROUB S VÁLCOVOU HLAVOU
M 5 x 10 11

093 PÉROVÁ PODLO�KA 5 11

094 PLOCHÁ PODLO�KA 5 11

095 KRYT BO NÍHO PANELU 1

096 BO NÍ PANEL 1

097 SESTAVA RÁMU 1

098 PATKA 4

099 POUZDRO 6 4

100 PLOCHÁ PODLO�KA 6 4

101 �ROUB S VNIT NÍM �ESTIHRANEM
M 6 x 12 4

102 PLOCHÁ PODLO�KA 6 4

103 �ESTIHRANNÁ MATICE M 6 8

104 PÉROVÁ PODLO�KA 6 8

105 �ESTIHRANNÁ MATICE M 5 2

106 TRUBI KA 8 1

107 SESTAVA P EDNÍHO PANELU 1

108 + �ROUB S VÁLCOVOU HLAVOU
M 5 x 16 3

109 PÉROVÁ PODLO�KA 5 3

110 PLOCHÁ PODLO�KA 5 3

111 P EDNÍ PANEL 1

112 KRYT M ICÍHO P ÍSTROJE 3

113 �TÍTEK SE ZNA KOU 1

114 SESTAVA BEZPE NOSTNÍHO
VENTILU 10 1

115 ROZD LOVACÍ KUS L 1

116 DVOJITÁ VSUVKA R 6/4-30 1

117 RYCHLOSPOJKA L R 1/4 2

118 KU�ELOVÁ �ROUBOVACÍ ZÁTKA R 1/4 5

119 REGULÁTOR L 1

120 �TÍTEK SE ZNA KOU 1

121 P ÍPOJKA TLAKOM RU 2

122 TLAKOM R L 1

123 ROZD LOVACÍ KUS A 1

124 TLAKOM R H 2

125 REGULÁTOR H 1

126 �TÍTEK SE ZNA KOU 1

127 ROZD LOVACÍ KUS H 1

128 RYCHLOSPOJKA H R 1/4 S LEVÝM
ZÁVITEM 2

129 PRY�OVÉ POUZDRO 2

130 SESTAVA BEZPE NOSTNÍHO
VENTILU 30 1

131 �TÍTEK SE ZNA KOU 1

132 SESTAVA KRYTU MOTORU A 1

133 �TÍTEK S UPOZORN NÍM 1

134 + ZÁVITO EZNÝ �ROUB 4 x 18 9
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EC - Prehlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, Makita Corporation
3-11-8, SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446-8502
JAPONSKO

�e nasledujúce zariadenie vyhovuje patri ným po�iadavkám na bezpe nost� a ochranu zdravia pod a smerníc ES, a to na
základe svojho návrhu a typu, v akom je na�ou spolo nost�ou uvedené do obehu.

V prípade úpravy zariadenia, ktorá nebola na�ou spolo nost�ou schválená stráca toto prehlásenie svoju platnost�.

Popis zariadenia: Vzduchový kompresor

Typ zariadenia: AC310H

Obchodný názov: -

Sériové íslo: -

Vzt�ahujúce sa smernice EÚ: Smernica ES o strojných zariadeniach: 98/37/ES
Smernica ES o nízkom napätí: 2006/95/EHS

Vzt�ahujúce sa harmonizované normy: EN 1012-1:1996; EN 60204-1:2006

Podpis oprávnenej osoby / Dátum: 24. november 2008

Podpísal: Riadite : Tomoyasu Kato

Toto Prehlásenie o zhode pripravila spolo nost� TÜV Product Service. Vzorka tohto výrobku sp a po�iadavky testu zhody, ktorý
bol vykonaný spolo nost�ou TÜV Product Service pod a vzt�ahujúcich sa noriem a na základe hore uvedených smerníc.

Referen né íslo správy, ktorú vypracovala spolo nost� TÜV Product Service: 70.403.08.323.01
Dátum: 24. november 2008

Revízia 0

Prohlá�ení ES o shod

Prohla�ujeme tímto, Makita Corporation
3-11-8, SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446-8502
JAPAN

�e ní�e uvedené za ízení vzhledem ke své konstrukci a typu, jak je uvádíme do ob hu, vyhovuje p íslu�ným základním
bezpe nostním a zdravotním po�adavk m sm rnice ES.

V p ípad  neautorizovaného pozm n ní za ízení ztrácí toto prohlá�ení platnost.

Popis za ízení: Vzduchový kompresor

Typ za ízení: AC310H

Obchodní název: -

Výrobní íslo: -

P íslu�né sm rnice ES: Strojírenská sm rnice ES: 98/37/ES
sm rnice ES pro nízké nap tí 2006/95/EHS

P íslu�né harmonizované normy: EN 1012-1:1996; EN 60204-1:2006

Podpis oprávn né osoby: 24. listopadu 2008

Funkce podepsané osoby: editel: Tomoyasu Kato

Toto prohlá�ení o shod  vydala spole nost TÜV Product Service. Vzorek tohoto produktu vyhovuje po�adavk m zkou�ky shody
provedené spole ností TÜV Product Service v souladu s p íslu�nými normami v rámci zmín ných sm rnic.

Referen ní . protokolu TÜV Product Service: 70.403.08.323.01
Datum: 24. listopadu 2008

P epracované vydání 0


