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DEFINISJONER PÅ SIGNALORD 
 ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død 

eller alvorlig personskade. 
 FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 

mindre eller moderat personskade. 
MERK: Understreker viktig informasjon. 
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1. SYMBOLER 
Følgende viser symbolene som brukes for utstyr 
og instruksjonshåndbok. Vær sikker på at du 
forstår deres betydning før bruk. 

 
LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG 
ALLE INSTRUKSJONER 
Unnlatelse av å følge advarsler og instruksjoner 
kan føre til alvorlig personskade. Oppbevar alle 
advarsler og instruksjoner for fremtidig 
referanse. 

 

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT 
 ADVARSEL: Før du utfører arbeid 

på kompressoren må den kobles fra 
strømtilførselen. 

 

RISIKO FOR HØYE 
TEMPERATURER 

 FORSIKTIG: Kompressoren 
inneholder noen deler som kan nå 
høye temperaturer. 

 

RISIKO FOR UTILSIKTET 
OPPSTART 

 FORSIKTIG: Kompressoren kan 
starte automatisk i tilfeller av 
black-out og påfølgende 
tilbakestilling.  
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IKKE BRUK I REGN 
Å bruke kompressoren i disse 
eller lignende forhold vil øke 
muligheten for elektrisk støt, 
farlig funksjonsfeil og 
overoppheting. 

 
BRUK VERNEBRILLER ELLER BRILLER 
Det eksisterer alltid fare for øynene på grunn av 
muligheten for at støv spres i luften eller at et 
feste flyr opp på grunn av feil håndtering av 
verktøyet. Av disse årsakene, skal vernebriller 
eller briller alltid brukes når du drifter verktøyet. 
Den ansatte og/eller brukeren må sørge for at 
riktig øyebeskyttelse benyttes. Utstyr for 
øyebeskyttelse må være i samsvar med kravene 
i American National Standards Institute, ANSI 
Z87.1 (rådsdirektiv 89/686/EØS av 21. 
desember. 1989) og tilbyr både front- og 
sidebeskyttelse. 
Det er den ansattes ansvar å håndheve bruken 
av øyebeskyttelsesutstyr fra verktøyoperatøren 
og alt annet personell i arbeidsområdet. 
MERK: Briller uten sideskjerm og ansiktsskjold 
alene gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. 

 

HØRSELVERN KAN VÆRE 
PÅBUDT I NOEN MILJØER 
Siden arbeidstilstanden kan 
omfatte eksponering for høye 
støynivåer som kan føre til 
hørselsskade, bør arbeidsgiver 
og brukeren sørge for at 
nødvendig hørselsvern blir 
tilbudt og brukes av operatøren 
og andre i arbeidsområdet. 

NÅR DU AVHENDER MASKINEN ELLER 
DELER, FØLG RELEVANTE NASJONALE 
REGLER. 

 

Kun for EU-land 
Ikke kast elektrisk utstyr sammen med 
husholdningsavfall! 

I samsvar med europeisk direktiv 2012/19/EU 
om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr 
og implementering av det i samsvar med 
nasjonal lovgivning, så må elektrisk utstyr som 
har oppnådd sin levetid, samles inn separat og 
returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. 

Kompressorene er produsert for å oppfylle 
RoHS-direktivene. 

2. SIKKERHETSINSTRUKSJ
ONER 

 

 ADVARSEL 
 

FOR Å UNNGÅ ALVORLIG PERSONSKADE 
ELLER SKADE PÅ EIENDOM MÅ DU LESE 
OG FORSTÅ FØLGENDE 
"SIKKERHETSINSTRUKSJONER" før bruk: 
UNNLATELSE AV Å FØLGE ADVARSLER 
KAN RESULTERE I DØD ELLER 
ALVORLIGE SKADER. 

FORHOLDSREGLER VED BRUK AV 
KOMPRESSOR 
VIKTIG INFORMASJON 
De fleste ulykker kommer fra drift av kompressor 
og vedlikehold, og er forårsaket av unnlatelse fra 
å observere grunnleggende regler eller 
forholdsregler. En ulykke kan ofte unngås ved å 
gjenkjenne en potensielt farlig situasjon før den 
oppstår, og ved å observere passende 
sikkerhetsprosedyrer. Grunnleggende 
forholdsregler for sikkerhet er beskrevet i 
avsnittet "SIKKERHET" i denne håndboken og i 
avsnittene som inneholder bruks- og 
vedlikeholdsinstruksjoner. Farer som må unngås 
for å forhindre kroppsskader eller maskinskader, 
er identifisert av  ADVARSLER på 
kompressoren og i denne håndboken. 
Bruk aldri denne kompressoren på en måte som 
ikke er spesielt anbefalt av produsenten, med 
mindre du først bekrefter at den planlagte bruken 
vil være trygg for deg og andre. 

DØD ELLER ALVORLIG KROPPSSKADE KAN 
OPPSTÅ FRA UFORSIKTIG ELLER UTRYGG 
BRUK AV KOMPRESSOR, FOR Å UNNGÅ 
DISSE RISIKOENE, FØLG DISSE 
GRUNNLEGGENDE 
SIKKERHETSINSTRUKSJONENE. 
KOMPRESSOR MED HØYT TRYKK GIR BÅDE 
HØYT TRYKK OG REGELMESSIG 
TRYKKLUFT. FOR BRUK AV HØY 
TRYKKLUFT, ER KOMPRESSOREN MED 
HØYT TRYKK KUN LAGET FOR MAX 
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POWERLITE SPIKERPISTOLER OG 
POWERLITE SLANGE. USPESIFISERT BRUK 
VIL FORÅRSAKE ALVORLIGE ULYKKER. 

1. ALDR RØR DELER SOM BEVEGER SEG 
Aldri plasser dine hender, fingre eller 
kroppsdeler nær kompressorens bevegende 
deler. 

2. ALDRI BRUK UTEN AT ALLE SIKRINGER 
ER PÅ PLASS 
Aldri bruk kompressoren uten at alle 
sikringer eller sikkerhetsfunksjoner er på 
plass og i god stand. Dersom vedlikehold 
eller service krever fjerning av en sikring eller 
sikkerhetsfunksjoner,  så må sikringer eller 
sikkerhetsfunksjoner erstattes før fortsatt 
bruk med kompressoren. 

 
3. BRUK ALLTID VERNEBRILLER 

Bruk alltid vernebriller eller tilsvarende 
øyebeskyttelse. Trykkluft må aldri rettes mot 
noen eller deler av kroppen. Sørg for å bruke 
vernebriller, inkludert lydisolerende og 
beskyttende plagg, kollisjonshette og 
vernesko som passer for det spesifikke 
arbeidsmiljøet. 

4. BESKYTT DEG SELV MOT ELEKTRISK 
STØT 
Forhindre kroppskontakt med jordede 
overflater som rør, radiatorer, områder og 
kjøleskap. Bruk aldri kompressoren på våte 
eller fuktige steder. 

5. KOBLE FRA KOMPRESSOREN 
Koble alltid fra kompressoren fra 
strømkontakten og fjern strømkontakten og 
trykkluften fra lufttanken før service, 
inspeksjon, vedlikehold, rengjøring, bytte 
eller kontroll av deler. 

6. UNNGÅ UTILSIKTET START 
Ikke bær kompressoren når den er koblet til 
strømkilden eller når tanken er fylt med 
trykkluft. Sørg for at strømbrytere er i 
"AV"-posisjon før du kobler til kompressoren 
til strømkilden. 

7. OPPBEVAR KOMPRESSOREN RIKTIG 
Når den ikke er i bruk, bør kompressoren 
oppbevares på et varmt eller tørt sted. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Lås 
oppbevaringsområdet. 

8. HOLD ARBEIDSOMRÅDET RENT OG 
GODT OPPLYST 
Hold området rent og godt opplyst. Rotete 
eller mørke områder innbyr til ulykker. 

9. HOLD BARN PÅ AVSTAND 
Ikke la besøkende komme i kontakt med 
kompressorens skjøteledning.  Alle 
besøkende bør holde seg på trygg avstand 
fra arbeidsområdet. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. 

10. BRUK ALDRI MASKINEN PÅ USTABILE 
STEDER 
Aldri bruk den på et sted der den kan flytte 
seg eller falle av seg selv. Sørg for å 
installere kompressoren på et flatt gulv med 
bengummi under; den tillatte vinkelen på 
gulvet er opptil 10 grader. Hvis gulvet er 
skrått og glatt, må du sørge for at 
kompressoren ikke beveger seg under drift. 
Ikke bruk den på en hylle eller et stativ, siden 
den kan falle eller trille. 

11. KLE DEG RIKTIG 
Ikke bruk løse klær eller smykker. De kan 
sette seg fast i bevegende deler. Bruk noe 
som beskytter håret og dekker til langt hår. 

12. IKKE MISBRUK STRØMLEDNINGEN 
Rykk aldri på den for å koble fra 
stikkontakten. Hold strømledningen unna 
varme, oljete og skarpe kanter. 

13. VEDLIKEHOLD KOMPRESSOR MED 
FORSIKTIGHET 
Inspiser ledningen regelmessig og hvis den 
er skadet, må den repareres av et autorisert 
serviceanlegg. 

14. BRUK EN SKJØTELEDNING 
For å forhindre elektrisk støt, bruk en 3-polet 
skjøteledning med en 3-polet jordingsplugg 
og en 3-polet jordingskontakt. Sørg for at 
skjøteledningen er i god stand. Hvis 
ledningen er skadet, erstatt eller reparer den. 
Ledningen skal ha tilstrekkelig kapasitet for 
strømmen som går til produktet.  En ledning 
med utilstrekkelig kapasitet vil forårsake 
spenningsfall eller strømtap, noe som vil føre 
til overoppheting. Følgende tabell viser 
størrelsen på ledningen som brukes 
avhengig av lengden. Hvis kompressoren 
skal brukes utendørs, bruk en skjøteledning. 
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Tab.1 AVSNITTET GJELDER FOR MAKSIMAL LENGDE PÅ 20 m (65 tommer) 
KOMPRESSOR HP kW SPENNING DIAMETER MAKS LENGDE 

AKHL1260E/EX (CE) 
2 1,5 

a.c. 230V 2,5 mm 20 m (65ft.) 

AKHL1260E/EX (USA) a.c. 115V #12 
(Amerikansk ledningsmål) 15m (50ft.) 

 

 ADVARSEL 
Unngå fare for elektrisk støt. Bruk aldri 
kompressoren med en skadet eller slitt elektrisk 
ledning eller skjøteledning. Inspiser alle 
elektriske ledninger regelmessig. Bruk aldri i 
nærheten av vann eller i miljøer der det er 
mulighet for å få elektrisk støt. 

15. VÆR OPPMERKSOM 
Se på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke 
bruk kompressoren når du er sliten. 
Kompressoren bør aldri brukes hvis du er 
under påvirkning av alkohol, narkotika eller 
medisiner som gjør deg omtåket. 

16. KONTROLLER ØDELAGTE DELER OG 
LUFTLEKKASJE 
Før videre bruk av kompressoren, bør sikring 
eller en annen del som er skadet kontrolleres 
nøye for å bestemme at den vil fungere 
skikkelig og utføre sin tiltenkte funksjon. 
Kontroller for justering av bevegelige deler, 
binding av bevegelige deler, brudd på deler, 
montering, luftlekkasje og andre forhold som 
kan påvirke driften. 
En sikring eller annen del som er skadet bør 
repareres skikkelig eller erstattes av et 
autorisert serviceanlegg med mindre annet 
er angitt andre steder i denne håndboken. Få 
defekte trykkontrollere byttet ut av et 
autorisert serviceanlegg. 
Ikke bruk kompressoren dersom bryteren 
ikke skrur seg av eller på. 

17. BRUK KOMPRESSOREN RIKTIG 
Bruk kompressoren i henhold til 
instruksjonene som er gitt. La aldri 
kompressoren bli brukt av barn, personer 
som ikke er kjent med driften eller uautorisert 
personell. 

18. HOLD ALLE SKRUER, BOLTER OG 
DEKSLER STRAMT PÅ PLASS 
Hold alle skruer, bolter og plater stramt 
montert. 
Sjekk tilstanden deres regelmessig. 

19. HOLD HÅNDTAK TØRRE, RENE OG FRI 
FRA OLJE OG SØL 
Glatte håndtak gir ikke sikker håndtering av 
kompressoren i uventede situasjoner. 

20. HOLD VENTILEN TIL MOTORLUFTEN 
REN 
Motorluften må holdes ren, slik at luften kan 
flyte fritt til enhver tid. Sjekk regelmessig om 
det har samlet seg støv. 

21. BRUK KOMPRESSOREN MED ANGITT 
SPENNING 
Bruk kompressoren på spenninger som er 
spesifisert på navneplatene. Dersom du 
bruker kompressoren med høyere spenning, 
vil det resultere i unormalt rask motor og det 
kan skade enheten og brenne ut motoren. 

22. BRUK ALDRI EN DEFEKT KOMPRESSOR 
ELLER EN SOM DRIFTER UNORMALT 
Hvis kompressoren ser ut til å fungere 
uvanlig, lyser LED for "SERVICE 
NØDVENDIG", noe som gir merkelige lyder, 
eller den på en annen måte virker defekt, så 
må du slutte å bruke den med en gang og 
sørge for at den blir reparert av et autorisert 
serviceanlegg. 

23. IKKE TØRK PLASTDELER MED 
LØSEMIDLER 
Løsemidler slik som bensin, tynner, 
karbontetraklorid og alkohol kan skade og 
sprekke opp plastdeler. Ikke tørk dem med 
slike løsemidler. Tørk plastdeler med en myk 
klut som er lett fuktet med et mildt 
rengjøringsmiddel og tørk nøye. 

24. BRUK KUN ORIGINALE 
ERSTATNINGSDELER 
Erstatningsdeler som ikke er originale kan gå 
utover din garanti og kan føre til feil og 
resultere i skader. Originale deler er 
tilgjengelig fra din forhandler. 

25. IKKE ENDRE KOMPRESSOREN 
Ikke endre kompressoren. Kontakt alltid 
autorisert serviceanlegg for enhver 
reparasjon. Uautorisert endring kan ikke 
bare føre til at kompressorens ytelse 
svekkes, men kan også resultere i ulykker og 
skade på reparatører som ikke har nok 
kunnskap og teknisk ekspertise til å utføre 
reparasjoner riktig. 
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26. SKRU AV BRYTEREN NÅR 
KOMPRESSOREN IKKE ER I BRUK 
Når kompressoren ikke er i bruk, skru AV 
brytere, koble fra strømkontakten og åpne 
avløpskranen for å tømme trykkluften fra 
lufttanken. 

 
27. ALDRI RØR OVERFLATEN PÅ DELER 

MED HØY TEMPERATUR 
For å forhindre brannskade, ikke rør rørene, 
hodet, sylinderen, motoren, tanken, 
omformerhuset og andre metalldeler. 

28. IKKE VEND LUFTSTRØM DIREKTE MOT 
KROPPEN 
Risiko for skade, ikke vend trykkluft mot 
personer eller dyr. 

29. AVLØPSTANK 
Drener tanken daglig. 

30. IKKE STOPP KOMPRESSOREN VED Å 
DRA UT KONTAKTEN 
BRUK "STRØM"-bryteren. 

31. NÅR DU BRUKER HØYTRYKK-SIDEN PÅ 
MAX POWERLITE KOMPRESSOR, SÅ VIL 
DE ORIGINALE DELENE FOR MAX 
POWERLITE-VERKTØY, 
POWERLITE-SLANGE BLI BRUKT. 

32. BRUK ALDRI EN TRANSFORMATOR FOR 
STRØMFORSYNINGEN TIL DENNE 
KOMPRESSOREN. Å BRUKE EN 
TRANSFORMATOR FOR Å ØKE 
SPENNINGEN VIL FORÅRSAKE FEIL 
ELLER UTBRENNING. (DERSOM DET 
BRUKES EN TRANSFORMATOR, VIL 
MASKINEN STOPPE.) 

33. ALDRI KOBLE KOMPRESSOREN TIL EN 
MASKINGENERATOR ELLER TIL 
DIREKTE STRØMFORSYNING 
Kompressoren vil knekke eller bli ødelagt av 
brenning. 

34. DENNE KOMPRESSOREN ER FOR 
INNENDØRS BRUK. IKKE INSTALLER 
KOMPRESSOREN PÅ ET STED SOM ER 
UTSATT FOR REGN ELLER DER DET 
SPRUTER VANN, ELLER PÅ ET STED 
MED HØY FUKTIGHET ELLER 
TEMPERATUR 
Hvis den brukes under våte forhold, kan den 
produsere et elektrisk støt eller kortslutte, 
noe som resulterer i tenning. Bruk den under 

miljøforhold som er gitt i spesifikasjonene. 
Du må heller ikke lagre eller oppbevare den i 
kalde omgivelser. 

35. IKKE BRUK VERKTØYET I NÆRHETEN 
AV ET BRENNBART STOFF 
Aldri bruk verktøyet nær brennbart materiale 
(f.eks. tynner, bensin osv.) Flyktige avgasser 
fra disse stoffene kan trekkes inn i 
kompressoren og komprimeres sammen 
med luften, noe som kan føre til en 
eksplosjon. 

36. ALDRI BRUK VERKTØY I EKSPLOSIV 
ATMOSFÆRE 
Gnister fra verktøy kan antenne 
atmosfæriske gasser, støv eller andre 
brennbare materialer. 

37. SØRG FOR Å JORDE KOMPRESSOREN 
Jord kompressoren for å forhindre at en 
arbeider får elektrisk støt. Den kommer med 
en 3-polet ledning og en 3-polet 
jordingsplugg slik at den kan kobles til et 
passende jordingsuttak. 
En grønn og gulstripet ledning er en 
jordleder. Koble den aldri til andre ladde 
terminaler. 

38. BÆR KOMPRESSOREN PÅ FØLGENDE 
RETTE MÅTE. 
• AKHL1260E : Hold 

kompressorgrepet med begge 
hender. 

 
• AKHL1260EX : Bær 

kompressoren ved 
at to personer 
holder på hver side 
av 
kompressorgrepet.  

Ikke snu kompressoren over eller løft den 
med en krok eller et tau. 

39. VÆR FORSIKTIG OG TRANSPORTER 
KOMPRESSOREN RIKTIG, IKKE VELT 
DEN ELLER LØFT DEN MED KROKER 
ELLER TAU. 

40. IKKE PUTT FINGRE INN I SPERREN 
ELLER HULROM I ENHETEN. 
Dette kan resultere i skade, elektrisk støt 
eller brannskade. 

41. IKKE BRUK EN ADAPTERKONTAKT MED 
KOMPRESSOREN 
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Kompressoren er utstyrt fra fabrikk med en 
spesiell elektrisk ledning og kontakt for 
tilkobling til en riktig elektrisk strømkilde. Du 
må aldri endre kontakten på noen måte. Ikke 
bruk en adapterkontakt med kompressoren. 

42. HVIS KOMPRESSOREN BRUKES PÅ 
STEDER DER DAMP ER UUNGÅELIG, 

BRUK EN JORDET 
FEILSLUTNINGSBRYTER (GFCI) FOR 
BESKYTTET FORSYNING 
Bruk av en GFCI reduserer risikoen for 
elektrisk støt. 

 

3. SPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. AKHL1260E/EX (CE) AKHL1260E/EX (USA) 

Dimensjoner 
L 583mm/EX: 583 mm 23 tommer/EX:23 tommer 
W 309 mm/EX:380 mm 12-1/8 tommer/EX:15 tommer 
H 337 mm/EX: 479 mm 13-1/4 tommer / EX:18-7/8 tommer 

Vekt 16,2 kg/EX: 23,3 kg 16,1 kg / EX:23,2 kg 

Strømtilførsel a.c.230V±10% 
50Hz±1% Ø1 

a.c.115V±10% 
60Hz±1% Ø1 

Merkestrøm 6A 12A 
Tankkapasitet 4,3 L x 2/EX: 4,3 L x 51,14Gal.x2/EX: 1,14Gal. x 5 
Motorkraft 2HP 
Beskyttende jording Klasse1 
Beskyttende struktur IP20 
Arbeidstemperatur 0°C til + 40°C (32°F til 104°F) 
Arbeidsfuktighet 85%RH eller mindre. Ingen duggkondens. 
Høyde over havnivå Opptil 1000m 
Oppbevaringstemperatur -10°C til +50°C (14°F til 122°F) 
Oppbevaringsfuktighet 85%RH eller mindre. Ingen duggkondens. 

Trykkbryterens arbeidsområde AV: 34 bar 500 psi 
PÅ: 30 bar 435 psi 
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4. BRUKSANVISNING FOR 
DRIFT 

Pakk opp kompressoren og sjekk for enhver 
mangel, skader forårsaket under transport og 
løse bolter og skruer. 

 ADVARSEL 
LES AVSNITTET SOM HETER 
"SIKKERHETSINSTRUKSJONER". 
BRUK VERNEBRILLER ELLER BRILLER 
Det eksisterer alltid fare for øynene på grunn av 
muligheten for at støv spres i luften eller at et 
feste flyr opp på grunn av feil håndtering av 
verktøyet. Av disse årsakene, skal vernebriller 
eller briller alltid brukes når du drifter verktøyet. 
Den ansatte og/eller brukeren må sørge for at 
riktig øyebeskyttelse benyttes. Utstyr for 
øyebeskyttelse må være i henhold til rådsdirektiv 
89/686/EØS av 21. des. 1989 (the American 
National Standards Institute. ANSI Z87.1) og 
tilbyr både front- og sidebeskyttelse. 
MERK: Briller uten sideskjerm og ansiktsskjold 

alene gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. 
MERK: Informasjonen i denne håndboken er 

laget for å hjelpe deg med sikker drift og 
vedlikehold av kompressoren. 
Noen illustrasjoner i denne håndboken 
kan vise detaljer eller vedlegg som skiller 
seg fra den som vises på din 
kompressor. 

1. INSTRUKSJONER FOR JORDING 

1. DETTE PRODUKTET MÅ JORDES 
I tilfelle av elektrisk kortslutning, kan jording 
redusere risikoen for elektrisk støt ved å tilby 
en rømningsledning for elektrisk strøm. 
Dette produktet er utstyr med en ledning som 
har en jordet ledning med en passende 
jordingskontakt. Kontakten må settes inn i et 
uttak som er riktig installert og jordet i 
henhold til lokale koder og ordinanser. 

2.  ADVARSEL: UPASSENDE 
INSTALLASJON AV JORDKONTAKT KAN 
RESULTERE I RISIKO FOR ELEKTRISK 
STØT 
Når reparasjon eller erstatning av ledning 
eller kontakt er nødvendig, må du ikke koble 
jordledningen til en strømterminal. 
Ledningen med isolasjon som har en ytre 
overflate som er grønn med eller uten gule 
striper, er jordledningen. 

3. SJEKK MED KVALIFISERT ELEKTRIKER 
ELLER SERVICEMANN NÅR 
JORDINGSKONSTRUKSJONEN IKKE ER 

RIKTIG FORSTÅTT, ELLER NÅR DU ER I 
TVIL OM PRODUKTET ER RIKTIG 
JORDET. IKKE ENDRE KONTAKTEN 
SOM ER MED; HVIS DEN IKKE PASSER I 
UTTAKET, MÅ RIKTIG UTTAK 
INSTALLERES AV EN KVALIFISERT 
ELEKTRIKER. 

4. CE-MODELL ER FOR BRUK PÅ EN 
NOMINELL 230-V KRETS OG 
USA-MODELLEN ER FOR BRUK PÅ EN 
NOMINELL 120-V. HVERT PRODUKT HAR 
EN JORDKONTAKT. KOBLE KUN 
PRODUKTET TIL ET UTTAK SOM HAR 
SAMME KONFIGURASJON SOM 
KONTAKTEN. IKKE BRUK EN ADAPTER 
MED DETTE PRODUKTET. 

 

2. INSTALLASJON 

 ADVARSEL 

1. BRUK ALDRI MASKINEN PÅ ET STED 
DER DET OPPBEVARES FLYKTIGE 
BRENNBARE STOFFER. 
Bruk akdri nær bensin, tynner, gass, maling 
eller limmiddel, fordi det kan antennes eller 
sprenges. 

2. BRUK ALDRI MASKINEN NÆR 
BRENNVARME ELLER ANNET 
BRENNBART STOFF. 

3. IKKE BRUK MASKINEN PÅ ET 
OVERDREVENT STØVETE (TREFLIS 
OSV.) STED 

4. BRUK ALDRI MASKINEN PÅ ET 
USTABILT STED. 
Aldri bruk den på et sted der den kan flytte 
seg eller falle av seg selv. 
Sørg for å installere kompressoren på et flatt 
gulv med bengummi under; den tillatte 
vinkelen på gulvet er opptil 10 grader. Hvis 
gulvet er skrått og glatt, må du sørge for at 
kompressoren ikke beveger seg under drift. 
Ikke bruk den på en hylle eller et stativ, siden 
den kan falle eller trille. 

Jordingsstift 
Jordet 
uttak 

Støpsel 

Støpsel Jordet 
uttak 

Jordingsstift 
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5. BRUK MASKINEN I RIKTIG RETNING. 
Installer den riktig. 

6. INSTALLER ALDRI MASKINEN I REGN 
ELLER PÅ ET STED DER DET SPRUTER 
VANN ELLER DEN EKSPONERES FOR 
HØY TEMPERATUR. 
Å bruke den under våte forhold kan 
forårsake et elektrisk støt eller kortslutning, 
som resulterer i brann på grunn av 
utbrenning eller tenning. 

7. UNNGÅ ET STED SOM ER UTSATT FOR 
HØY TEMPERATUR ELLER DIREKTE 
SOLLYS, VÆR SIKKER PÅ Å BRUKE 
MASKINEN I GODT VENTILERT SKYGGE. 
Å bruke den under høy temperatur eller 
direkte sollys forverrer ikke bare 
holdbarheten, men øker temperaturen i 
hoveddelen og utgjør en fare for sikkerheten 
din. Sørg for å bruke den i godt ventilert 
skygge. Tilstrekkelig romtemperatur er +5 °C 
til +30 °C (41 °F til 86 °F). Maksimalt er 0°C 
til +40°C (32°F til 104°F) 

8. ALDRI BLOKKER EN VENTILÅPNING 
ELLER BRUK MASKINEN I EN BOKS 
ELLER PÅ ET SMALT STED (F.EKS. I ET 
KJØRETØY) 
Forsømmelse av dette kan generere 
unormal varme og forårsake problemer eller 
en ulykke. 
Installer kompressoren med en distanse på 1 
m eller mer fra veggen for å sikre nok 
ventilasjon og avkjøling. 

9. IKKE BRUK KOMPRESSOREN PÅ ET 
STED DER TEMPERATUREN ER 0°C 
(32°F) ELLER MINDRE ELLER DEN 
OMGIVENDE TEMPERATUREN 
OVERSTIGER +40 °C (104 °F). 
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3. NAVN PÅ DELER (Se fig. A) 
Beskrivelse av nøkkelkomponentenes funksjoner 

① Strømbryter Skru av eller på strømtilførselen 

② Trykkreduksjonsventil for 
justeringshåndtak (HØY) (oransje 
hette) 

Ment eksklusivt for bruk med  verktøy. Det justerer 
driftstrykket på  verktøyet. 

③ Trykkreduksjonsventil for 
justeringshåndtak (VANLIG) (gul 
hette) 

Juster trykket som gis til vanlige trykk-spikerpistoler og 
pneumatiske verktøy (driftstrykk maksimalt 8,3 bar 
(120psi). 

④ Trykkmåler i tanken Indikerer trykk i tanken. Trykket økes opptil 34 bar (500 
psi). 

⑤ Trykkmåler (HØY) Det indikerer innstilt trykk på trykkreduksjonsventil 
(HØY). 
(24,5 bar (335psi) maksimalt) 

⑥ Trykkmåler (VANLIG) Det indikerer innstilt trykk på trykkreduksjonsventil 
(VANLIG). (8,3 bar (120psi) maksimalt) 

⑦ Høy trykkluft-chuck(for 
MAX-verktøy ) 

Det kobler MAX  luftslangen for verktøyene 

⑧ Vanlig trykkluft-chuck (for vanlig 
trykkverktøy) 

Det kobler luftslangen for de vanlige 
trykk-spikerpistolene. 

⑨ Avløpskran Det drenerer trykkluft og vann. Tøm en eller flere ganger 
om dagen, når arbeidet er gjort. 

⑩ Strømkontakt Den kan brukes med et triodeuttak. 

⑪ Strømledning 

⑫ Lufttank 

⑬ Gummifot 

⑭ Kontrollpanel Den lar deg bytte modus mellom Normal og Stille. (Se fig. 
B) for detaljer om LEDs og brytere på kontrollpanelet, se 
"Kontrollpanel" på side 16. 
• Nåværende forbruk reduseres i driften under Stille 

modus. 

⑮ Grep for å bære med to hender 

⑯ Luftchuck 44K Det kobler det fleksible røret M-5 til de tre lavere tankene. 

⑰ FLEKSIBELT RØR M-5 Det kobler de to øverste tankene og de lavere tre 
tankene. 

⑱ Stoppkontakt Den forsegler delen for å feste den til luftchuck 44K. 
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Kontrollpanel (se fig. B) 
⑲ STRØM-LED 
⑳ VEDLIKEHOLDS-LED 
Dersom den lyser opp, send maskinen til din forhandler eller et autorisert serviceanlegg for inspeksjon. 
(Se side 22) 
(21) SERVICE NØDVENDIG-LED 
Dersom den lyser opp, er det på grunn av feil på omformeren eller motoren. Send maskinen til din 
forhandler eller autorisert serviceanlegg for sjekk eller reparasjon. (Se side 20) 
(22) TEMPERATUR ELLER ELEKTRISKE PROBLEMER-LED 
Se summetypene i Kapittel 6. (Se side 20) 
(23) BRYTER FOR STILLEMODUS 
Maskinen tilbyr også en strømsparende drift i Stillemodus som du kan velge når du ønsker å 
undertrykke lydene som følger med driften, eller når utløsning av strømbryteren forutses under 
kontinuerlig drift. Trykk på Stillemodus-bryteren for å skru på denne modusen. 
• En summelyd med et pip og LED-lys lyser opp når driftsbytte tar plass. 
• Byttet er tilgjengelig uavhengig av om det er kompressor i drift eller har stoppet. 
• Selv om strømtilførselsbryteren ble utløst eller du har koblet strømuttaket fra stikkontakten under drift, 

så er status for den siste driften lagret i minnet. 
• Selv når stillemodus-bryteren trykkes i omgivelser med lav temperatur, fortsetter kompressoren i 

normal modus til den når AV-trykket. Når kompressoren er helt varmet opp, vil den endre seg til 
Stillemodus neste gang den brukes. 
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4. MASKINDRIFT-PROSEDYRE 
Inspeksjon og sjekk før drift 

 ADVARSEL 
• Før bruk må du sjekke boltene og mutterne 

for løse og manglende deler. 
• Strømtilførselen som brukes må følge 

spesifikasjoner som er med med en 
strømtilførselsbryter. Tillatt 
spenningsområde for kilden er ± 10%. 
CE: a.c.230V/10A USA: a.c.115V/15A 

• Diameter og lengde på skjøteledningen 
eller trommelledningen som brukes må 
være henholdsvis følgende. Og ledningen 
må dras helt ut når den brukes. 
CE: Diameter 2,5mm2 minimum / Lengde 
20m maksimum 
USA: Diameter AWG12 minimum / lengde 
15m maksimum 

• Vær sikker på at maskinen som er installert 
er i riktig posisjon når du bruker den. 

* Bruk maskinen i samsvar med instruksjonen 
som er gitt i SIKKERHETSINSTRUKSJONER" 
på side 8. 

* Trykkverdier i beskrivelsen inkluderer ikke feil 
ved avlesning av trykkmåleren. 

1. Når du har skrudd av maskinens 
strømbryter, koble til strømkontakten til 
uttaket. 

2. (Fig. C, D) Skru på strømbryteren 
samtidig som du vedlikeholder 
avløpskranen helt åpent. Summeren 
lyder med et pip på samme tid. 
• For summerlyd-mønster, se side 20. 

3. (Fig. D) Se til at motoren starter å kjøre og 
luften lekker fra avløpskranen når 
avløpssluket er åpent. 

4. (Fig. E) Lukk avløpskranen og sørg for at 
det ikke lekker noe luft fra sluket. 

5. Drei justeringshåndtaket (to steder) på 
trykkreduksjonsventilen med klokken 
helt til du ikke kan bevege den lenger. 
Sørg deretter for at den ovennevnte 
driften beveger trykkmålerpekeren (fig. F) 
begge steder. 

 ADVARSEL 
• Når trykket i lufttanken øker på grunn av 

trykk-karakteristikken til 

trykkreduksjonsventilen, kan trykket 
variere så mye som tre bar (44psi) fra 
innstilt tilførselstrykk. 
Drei trykkreduksjonsventilens 
justeringshåndtak en gang mot klokken for 
å redusere trykket og fortsett justeringen, 
samtidig som du øker trykket ved å vri 
justeringshånden med klokken. 

6. Forsikre deg om at komprimeringsdriften 
stoppes automatisk neste gang. 
• 1260E omtrent seks minutter 
• 1260EX omtrent tolv minutter. 
Bortsett fra når strømsparingsdriften i 
stille modus er slått på, hjelpetanken er 
koblet til eller det har oppstått 
spenningsfall, siden disse utvider 
driftstiden. 

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

8. (Fig. D) Slipp ut trykkluften ved å åpne 
avløpskranen litt. Sørg for at driften 
fortsetter på grunn av redusert trykk. 

9. (Fig. E, G) Lukk avløpskranen og slå av 
strømmen, samtidig som 
komprimeringsdriften er slått på, for å 
sikre at disse handlingene hindrer 
maskinen i å fungere. 

10. (Fig. H) Drei justeringshåndtaket (to 
steder) på trykkreduksjonsventilen mot 
klokken og sørg for at det beveger 
trykkmålerpekeren nedover på begge 
steder. (Du kan høre lyder på grunn av 
luftlekkasje, men det betyr ikke at det er 
en feil.) 

11. (Fig.D) Åpne avløpskranen for å tømme 
all trykkluft og vann i lufttanken. 
Hvis du finner noe unormalt når du kontroller 
eller inspiserer før drift, send maskinen til din 
forhandler eller autoriserte serviceanlegg for 
inspeksjon eller reparasjon. 

Driftsprosedyre 
Før du bruker maskinen, må du utføre 
"Inspeksjon og kontroll før bruk" som beskrevet 
på side 17. 

1. Åpne avløpskranen og skru på 
strømbryteren. Summeren vil komme 
med et pip på samme tid. 
• For summerlyd-mønster, se side 20. 
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Når driften har startet, lukk avløpskranen 
godt for å øke trykket. 

2.  (Fig. I) Etter å ha bekreftet at driften har 
stoppet på grunn av det økte trykket, må 
du vri justeringshåndtaket på 
trykkreduksjonsventilen for å justere 
driftstrykket til spikerpistolen og 
pneumatisk verktøy til riktig nivå. Når du 
justerer trykket, vri 
trykkreduksjonsventilens 
justeringshåndtak mot klokken for å stille 
trykket på et lavere nivå enn den aktuelle 
verdien med to bar en gang. Fortsett 
deretter justeringen, samtidig som du 
øker trykket ved å vri håndtaket med 
klokken. 
• Sørg for å starte justeringen på et lavere 

nivå enn riktig trykk og fortsett justeringen, 
samtidig som du øker trykket fra det nivået 
oppover. Hvis du starter justeringen et nivå 
høyere enn riktig verdi, kan det oppstå en 
feil mellom trykkmålerverdien og faktisk 
brukt trykk. (På grunn av egenskapene til 
henholdsvis trykkreduksjonsventil) 

• To trykkreduksjonsventiler på denne 
maskinen lar deg koble til MAX  og 
den universale spikerpistolen eller det 
pneumatiske verktøyet. 
<Trykkreduksjonsventil H> Lar deg koble 
til og bruke MAX PowerLite verktøy (for 
driftstrykk på maksimalt 24,5 bar (120 psi)) 
<Trykkreduksjonsventil L> Lar deg koble til 
og bruke spikerpistoler til generell bruk 
eller pneumatiske verktøy (for driftstrykk 
på maksimalt 8,3 bar (120 psi)) 

 ADVARSEL 
• Du må observere det spesifikke lufttrykket 

for spikerpistoler og pneumatiske verktøy. 
Å bruke en spikerpistol eller et pneumatisk 
verktøy uten å justere lufttrykket med 
reduksjonsventilen kan forringe ytelsen, 
fremskynde for tidlig aldring eller skade 
dem. 

• Å bruke en spikerpistol eller et pneumatisk 
verktøy med et uhensiktsmessig trykknivå (ved 
unødvendig høyt trykk) vil øke luftforbruket og 
potensielt forringe deres evne til å arbeide 
kontinuerlig. Sørg for å bruke dem med et 
hensiktsmessig trykk. 

3. (Fig. J) Når du har fullført justeringen for 
tilførselstrykk, kan du starte driften ved å 
koble luftslangen til luftuttaket 
(luftchuck). 

4. Koble slangen med høyt trykk til 
luftslangen for MAX PowerLite-verktøy 
med luftchuck med høyt trykk på H-siden 
av trykkreduksjonsventilen. 
Koble til luftslangen for den universale 
spikerpistolen til luftchuck på L-siden av 
trykkreduksjonsventilen. 
• Luft-chuck kan trykkes på en gang, noe 

som lar deg koble til luftchuck ved å trykke 
den inn. 

 ADVARSEL 
• Før du kobler luftslangen til denne 

kompressoren, sørg for at luftslangen og 
slangeanordningen er godt festet. 
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5. BESKYTTELSESENHET 
Hvis det oppstår intern varme under drift på 
grunn av tilstopping av luftstrømningsåpningen, 
hvis maskinen brukes i et veldig oppvarmet miljø 
eller det oppstår noe vanlig inne i maskinen, kan 
den termiske beskyttelsen for å forhindre 
utbrenthet bli aktivert for å stoppe motordrift. 
Summeren vil komme med lyd i dette tilfellet. I 
slike tilfeller: 

1. (Fig. G, K) Vri strømbryteren av og koble 
strømkontakten fra uttaket. 
• For summerlyd-mønster, se side 20. 

2. (Fig. C, L) Koble strømkontakten til 
uttaket og vri strømbryteren på for å 
fortsette driften. 
• Hvis motoren er tilstrekkelig avkjølt, kan 

gjenopptatt drift aktivere 
beskyttelsesanordningen kort tid etterpå. I 
andre tilfeller, kan det være at driften ikke 
fortsetter når du skrur på strømbryteren. I 
slike tilfeller, vent i cirka 30 minutter på at 
motoren skal kjøle seg ned før du starter 
maskinen på nytt. 

 ADVARSEL 
3. Hvis beskyttelsesapparatet ble aktivert 

når det ikke var åpenbare problemer i 
driftsmiljøet, må du slutte å bruke 
kompressoren. Send deretter enheten til 
din forhandler eller autoriserte 
serviceanlegg for kontroll eller 
reparasjon. 

6. AVVIK UNDER DRIFT 

 ADVARSEL 
• Hvis du oppdager noe unormalt, ikke bruk 

kompressoren. 

Dersom du opplever en av følgende unormale 
fenomener må du slå av strømbryteren med en 
gang, trekke ut strømkontakten fra stikkontakten 
og sende maskinen til en forhandleren eller et 
autorisert serviceanlegg for kontroll eller 
reparasjon.  

1. Følgende problemer kan oppstå, selv når 
det ikke er noen problemer med 
strømtilførselen eller ledninger: (Se 
"BESKYTTENDE ENHET" på side 19.) 
• Å skru på strømbryteren vil ikke skru på 

maskinen. 
• Lyder fra motor genereres. 

2. Unormale lyder genereres under drift. (Se 
"AUTOMATISK JUSTERING AV 
DRIFTSTRØM" (INVERTER-KONTROLL) 
på side 21.) 

3. Sikkerhetsventilen i stedet for 
trykksensoren er aktivert, slik at 
trykkluften kan blåses ut. 

4. Luftlekkasje kan oppstå. 
5. Trykket øker ikke. (Se side 21) 
6. En elektrisk støtlignende smerte kan 

føles når du berører metalldelen. 
7. Andre unormale ting enn over som 

gjenkjennes under drift. 
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7. SUMMERTYPER 

I normal drift 

Summerlyder Symptom Handlinger er 
utført 

En kort pipelyd (pi) 
Ved oppstart - 

Når stillemodus er skrudd på - 

I tilfeller med unormal drift 

 
LED-LAM

PE Summerlyder 
Årsak 

Handlinger er utført 
CE USA 

①  
Ingen 

Strømtilførsel er 
over 258V eller 

under 195V 

Strømtilførsel er 
over 138V eller 

under 90V 

Undersøk tilstanden til 
strømtilførselen (se 
side 21) 

Kort 
blinking 

Korte pipelyder (pi, 
pi, pi, ... ) 

Strømtilførselen har for høy eller lav 
spenning 

②  
Lange pipelyder 
(pii, pii, pii, ... ) 

• Motortemperatur er unormalt høy 
• Temperaturen i kontrollkretsen har 

bygget seg opp til et unormalt høyt nivå 

• Ikke bruk kompressor 
i ekstremt høye 
temperaturer. 

• Undersøk tilstanden 
til strømtilførselen (se 
side 21) 

• Aldri blokker en 
ventilåpning eller bruk 
maskinen i en boks 
eller på et smalt sted 
(f.eks. i et kjøretøy.) 

Lang 
blinking 

③ 
 

Pipelyd 
(Piiiiiii..........) 

• Motoren kjører ikke 
• Feil i kontrollkretsen 

Dette skyldes feil på 
omformeren eller 
motoren. Send 
maskinen til din 
forhandler eller 
autorisert 
serviceanlegg for sjekk 
eller reparasjon. 

Lyn 
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8. HVORDAN INSTALLERE 
VALGFRI 1260E TANK 

Med AKHL1260E kan du legge til valgfri AKTH13 
lufttank for 1260EX. Hvis mer luft er nødvendig, 
bruk følgende steg for å installere valgfri lufttank. 

Installasjon 
1. (Fig. G, K) Slå av strømbryteren til 

kompressoren og trekk ut 
strømledningen fra stikkontakten. 

2. (Fig. D) Åpne avløpskranen og drener 
trykkluft fra tanken. 

3. (Fig. M) Fjern de fire skruene fra 
gummiføttene på kompressoren. 

4. (Fig. N, O) Fjern stoppkontakten fra 
kompressoren med klokken og fest den 
ved å vri luftchucken 44K, som følger 
med AKTH13 mot klokken.. 

5. (Fig. P) Monter gummiføttene på 
kompressoren på holderen av AKTH13. 

6. (Fig. Q) Fest de fire skruene sikkert med 
en skrutrekker. 

7. (Fig. R) Koble kontakten til det fleksible 
røret til luftchuck 44K. Ved tilkobling, 
vennligst trykk luftpluggen hardt, fordi 
pressingen er i to trinn. 

8. (Fig. L, C) Sørg for at de fire skruene og 
luftchuck 44K ikke er løse. Sett 
kompressorens strømledning i 
stikkontakten og slå på kompressorens 
strømbryter. 

9. Før du bruker maskinen, må du utføre 
"Inspeksjon og kontroll før bruk" som 
beskrevet på side 17. 

Fjerning 
1. (Fig. G, K) Slå av strømbryteren til 

kompressoren og trekk ut 
strømledningen fra stikkontakten. 

2. (Fig. D) Åpne avløpskranen på 
kompressoren og valgfri lufttank og 
drener trykkluft fra tanken. 

3. (Fig. S) Koble kontakten til det fleksible 
røret fra luftchuck 44K. Snu hylsen på 
luftchuck 44K mot klokken og skyv 
hylsen for å fjerne luftpluggen. 

4. (Fig. T) Fjern de fire skruene på 
gummiføttene som fester den valgfrie 
lufttanken til kompressoren og fjern 
lufttanken ved å løfte opp kompressoren. 

5. (Fig. U) Fest de fire skruene med en 
skrutrekker. 

6. (Fig. L, C) Sett kompressorens 
strømledning i stikkontakten og slå på 
kompressorens strømbryter. 

7. Før du bruker maskinen, må du utføre 
"Inspeksjon og kontroll før bruk" som 
beskrevet på side 17. 

9. AUTOMATISK 
JUSTERING AV 
DRIFTSSTRØM 
(INVERTER-KONTROLL)  

Mikrodatamaskin-basert inverter-kontroll er 
aktivert på denne maskinen for å sikre maksimal 
utnyttelse av utladningsytelsen. Justering av 
driftsstrøm fortsetter automatisk inntil trykket i 
maskintanken når maksimalt nivå. Driftslyder 
kan endres når strømmen slås på, men du 
trenger ikke å bekymre deg for dem. Endringer i 
lyd kommer ikke på grunn av en feil. 

• Trykknivået der utgangsovergangen aktiveres 
vil variere avhengig av kapasiteten til 
hovedstrømtilførselen, type skjøteledning som 
kan brukes og parallell bruk av annet elektrisk 
utstyr. Dersom spenningen er veldig lav, 
kreves det ekstra tid for fyllingen. 

• Dersom fyllingstiden er lenger enn normalt 
eller trykket ikke øker, endre nåværende 
forbindelse til strømtilførsel (koble til 
hovedstrømforsyning) eller stopp felles bruk av 
strømforsyningen med et strømverktøy. 

• Når kapasiteten på hovedstrømmen er veldig 
lav, eller når det brukes sammen med et annet 
strømverktøy, kan et radikalt spenningsfall 
resultere i en oppstartsfeil.  

• Strømtilførselsbryteren kan aktiveres dersom 
det totale nåværende strømforbruket kommer 
som følge av parallell bruk med et annet 
strømverktøy som overstiger strømbryterens 
kapasitet. 
Hvis strømbryteren utløses, vil 
strømforsyningsbryteren til kompressoren 
bevege seg til AV-posisjon. 
Stopp å bruke andre strømverktøy på samme 
strømkilde som kompressoren. Etter at du har 
ventet i 30 sekunder eller mer, kan du skru 
bryteren PÅ. 

10. FOR Å OPPRETTHOLDE 
YTELSE 

1. Drener vann fra maskinen. 
Når arbeidet er fullført, åpne avløpskranen 
gradvis for å drenere trykkluft og vann i 
lufttanken inntil trykkmåleren i tanken peker 
på 0. 
• Å ikke drenere vannet vil resultere i at 

innsiden av lufttanken blir muggen, noe 
som potensielt kan føre til feil. 
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2. (Fig. B⑲) Vedlikeholds-LED lyser. 
Driftstimer på denne maskinen er målt med 
en mikrodatamaskin. VEDLIKEHOLDS-LED 
lyser når maskindriftstiden når 1000 timer. 
Dersom vedlikehold-LED lyser, send 
maskinen til din forhandler eller et autorisert 
serviceanlegg for inspeksjon. 

3. Implementer inspeksjon av maskinen på 
regelmessig basis. 
Brukeren blir bedt om å implementere 
rengjøring og inspeksjon av maskinen for å 
opprettholde ytelsen. Vennligst ikke nøl med 
å la din leverandør eller autorisert 
serviceanlegg inspisere maskinen din mer 
enn en gang i året. 

4. Maskinen må behandles med 
forsiktighet. 
Hvis du slipper maskinen utilsiktet, støter 
den mot faste gjenstander eller støter på den, 
så kan det føre til deformasjon, sprekker eller 
skade på maskinen. Brukeren rådes til å ikke 
invitere til ulykke ved å miste, støte eller slå 
på maskinen. 

5. Aldri sitt eller plasser et objekt på toppen 
av maskinen. 
Mislighold av dette kan forårsake problemer 
eller ødelegge den. 

6. Inspiser maskinen hver gang du bruker 
den. 
Sjekk og inspiser maskinen i samsvar med 
prosedyren som er beskrevet i 
SIKKERHETSINSTRUKSJONENE gitt på 
side 8 og etter. 

7. OM PRODUKSJONSÅR OG MÅNED 
Dette produktet har produksjonsnummeret i 
VURDERINGSETIKETTEN. De tre sifrene 
på nummeret fra venstre indikerer 
produksjonsåret og måned. 

(Eksempel)   

17408035H   

 Måned April 
År 2017   

1 Januar 
 2 Februar 
 3 Mars 
 4 April 
 5 Mai 
 6 Juni 
 7 Juli 
 8 August 
 9 September 

 A Oktober 
 B November 
 C Desember 
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AKHL1260E 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE         

   

70 CE 

70 USA 

94 CE 

94 USA 
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AKHL1260EX 
UTVIDET VISNING OG 
RESERVEDELSLISTE         

   

70 CE 

70 USA 

94 CE 

94 USA 
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AKHL1260E, AKHL1260EX 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 AK70678 PP, PET MONTERINGSDEKSEL 
1260E     

2 AK15952 PET PORTETIKETT 1260E     

3 AK70674  MONTERING AV 
BRYTERPANEL 1260E     

4 AK15915 PET PANELETIKETT 1260E     

5 AA21157 Stål PANNEHODESKRUE 4 X 
15     

6 CC41103 Stål SEKSKANTET MUTTER 
1-4     

7 AK14857  MONTERING AV 
STRØMBRYTER     

8 AK15949  MONTERING AV 
BRYTERLEDNING 1260E     

9 AA34805 Stål SKRUE 5X12     

10 BB40448 Stål BOLT 4X6     

11 AK15774  MOTORLEDNING     

12 AK15293 Aluminium FILTERHOLDER     

13 BB43804 Stål BOLT 5X18     

14 BB40416 Stål BOLT 6X10     

15 EE39836 Stål SKIVE 6.2X17X3     

16 AK15292 Ull FILTERELEMENT     

17 AK70546 Aluminium, stål, gummi MONTERING AV 
VEIVKASSEHETTE     

18 AK14617 Stål AKSELFLENS     

19 CC41107 Stål MUTTER 1-16 P1.5     

20 BB40436 Stål BOLT 6X14     

21 AK15117 Stål SVINGHJULSBALANSER     

22 AK15137 Aluminium 6910 STOPPER     

23 AK70418 Aluminium, stål, 
gummi, TFE 

TILKOBLE STANGENHET 
60 SETT     

24 AK81332  
LIP RING 
VEDLIKEHOLDSSETT 
1260E 

    

25 BB86702 Stål 
HEKSALOBULÆR 
KNAPPBOLT MED 
HODEHETTE 

    

26 AK15288 Aluminium 6009 STOPPER     

27 AK70419 Aluminium, stål, 
gummi, TFE 

TILKOBLE STANGENHET 
40 SETT     

28 AK81333  LIP RING 40 
VEDLIKEHOLDSSETT     

29 AK15861 Stål MOTORAKSEFLENS     

30 AK15300 Stål NØKKEL 6X6X13.5     

31 AK81298 Aluminium, 
kobberlegering 

MELLOMLIGGENDE 
RØRENHET     

32 AK81334 Kobberlegering KOBLE FRA PIPERØR 
1260E     

33 BB40837 Stål BOLT 8X70     

34 AK81335 Aluminium, 
kobberlegering 

MONTERING AV 
SYLINDERHODE 1260E     

35 AK14143 Stål, gummi HODETETNING S     

36 AK70393 Rustfritt stål, stål VENTILSETE-ENHET S     

37 AK14138 Stål, gummi SYLINDERTETNING S     

38 AK15266 Aluminium SYLINDER S     

39 AA21571 Stål PANNEHODESKRUE 4 X 
4     

40 AK14568 Gummi VEIVKASSE-TETNING S     



94 

AKHL1260E, AKHL1260EX 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

41 AK14567 Gummi VEIVKASSE-TETNING F     

42 AK15082 Aluminium SYLINDER F     

43 AK14125 Stål, gummi SYLINDERTETNING     

44 AK70395 Aluminium, stål VENTILSETE-ENHET S     

45 AK14128 Stål, gummi HODETETNING F     

46 AK81297 Aluminium, 
kobberlegering 

MONTERING AV 
SYLINDERHODE F     

47 BB40838 Stål BOLT 6X70     

48 AK70594  DC BØRSTELØS 
MOTORENHET     

49 AK70604 PP, Aluminum AVKJØLINGSVIFTE-ENH
ET     

50 AK15891 Gummi DEMPER 1260E     

51 AK15892 Stål DEMPERFLENS 1260E     

52 AK15893 Stål DEMPERHOLDER 1260E     

53 BB40405 Stål BOLT 5X25     

54 AK15951 Aluminium VINDGUIDE-PLATE     

55 AK81336  INVERTER-ENHET 1260E 
CE     

55 AK81343  INVERTER-ENHET 1260E 
USA     

56 AA24507 Stål PHILLIPS TRUSS 
HODESKRUE 5 X 12 CF     

57 AK15950 Aluminium INVERTER HOLDEPLATE 
3 1260E     

58 AK14179  AVLØPSKRAN     

59 AK70666 Aluminium, 
kobberlegering EKSOSRØRENHET 1110     

60 AK70664 Aluminium DRENERINGSNIPPELEN
HET 1260E     

61 AK14180 PA DRENERINGSRØR     

62 TT07018 Kobberlegering LEDD MH-1061-OM     

63 AK81338 Aluminium, 
kobberlegering 

KOBLINGSRØRENHET 
FOR DRENERING     

64 AK15926  TRYKKMÅLER 60BAR 
1260E     

65 AK15920 PP GREP 1260E     

66 BB43101 Stål BOLT 6X16     

67 TT07020 Kobberlegering LEDD ML-2082-SN-OM     

68 AK70649 Aluminium, stål LUFTTANKENHET 1260E     

69 AK15478 PA STAM-BØSSING 
SR-7W-2     

70 AK15913  STRØMLEDNING 1260E 
CE     

70 AK15509  STRØMLEDNING 1260E 
USA     

71 AA03104 Stål SKRUE 5X10     

72 AK15462 Kobberlegering JORDSTANG 1250 CE     

73 AA21114 Stål SKRUE 5X8     

74 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

75 AK14678 Stål HÅNDTAKSPLUGG M 12 
X 1,5 VENSTRE     

76 AK15909 Aluminium UNDERDEKSEL 1260E     

77 AK15139 Aluminium BENGUMMISTIFT     

78 AK15419 Gummi BENGUMMI     
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AKHL1260E, AKHL1260EX 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

79 AK14674 Stål DEMPERFLENS     

80 AA02518 Stål PANSKIVESKRUE 5 X 16     

81 EE39812 Stål UNDERLAGSSKIVE 6,5 X 
15 X 1     

82 AA34808 Stål SKRUE 5X20     

83 AK81339 Aluminium, 
kobberlegering 

KOBLE TIL PIPERØR 
1260E     

84 AK15116 Aluminium REG NIPPEL     

85 AK81340  LEVERING H 
MONTERING 1260E     

86 AK15764 POM HÅNDTAK H     

87 AK15925  TRYKKMÅLER 35BAR 
1260     

88 TT05027  LUFTCHUCK HLL22M     

89 HH11187 Gummi O-RING 1AP15     

90 AK70628 Kobberlegering, gummi VENTILELEMENTENHET     

91 AK15756  TRYKKSENSOR IP66     

92 AK81341  LEVERING L 
MONTERING 1260E     

93 AK15763 POM HÅNDTAK L     

94 TT05025  LUFTCHUCK EURO     

94 AK14891 Kobberlegering R-NP NIPPEL     

95 AK15933 PET VURDERINGSETIKETT 
1260E CE     

95 AK15932 PET VURDERINGSETIKETT 
1260E USA     

96 AK15456  LETTINGSVENTIL 565 
PSI     

97 AK15966 Aluminium DRENERINGS-SIKRING     

98 AA34806 Stål SKRUE 5X16     

100 AK98290  AKTH13     

101 TT05029  LUFTCHUCK 44K 
AVDRIVING     

102 AK70662 Aluminium LUFTTANKENHET 
1260EX     

103 AK11252 Stål SEKSKANTSKRUE R1/8     

104 AK15930 Gummi TILKOBLING AV DEMPER     

105 AK81342 Aluminium, 
kobberlegering 

TILKOBLINGSRØRENHE
T 1260EX     

106 AK14792  FLEKSIBELT RØR M-5     

107 AK81337 Aluminium, 
kobberlegering 

EKSOSRØRENHET 
1260E     

108 AK70702 Stål, kobberlegering 
BØYD 
HANNSKRUEPLUGG 44K 
ENHET 

    

999 AK14754  44-44K 
TILKOBLINGSSLANGE     
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AKHL1260E(CE) AKHL1260EX (CE) 
EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Vi erklærer herved at det følgende produktet vårt er i samsvar med helse og sikkerhet for personer og 
beskyttelse av miljøet. 

Produkt (apparat) Luftkompressor 
Modell AKHL1260E (CE), AKHL1260EX (CE) 
Serienummer  

Produsent MAX CO., LTD. 
1848 Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, Gunma, 370-1117, Japan 

Fabrikk MAX CO., LTD. 
1848 Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, Gunma, 370-1117, Japan 

Selskapsnavnet er autorisert for å kompilere den tekniske filen i samfunnet. 
MAX EUROPE B.P. 
Camerastraat 19,1322 BB Almere, The Netherlands 

Denne samsvarserklæringen utstedes under produsentens eneansvar. 
Hensikten med erklæringen som er beskrevet ovenfor er i samsvar med EUs harmoniseringslovgivning 
nedenfor. 

Maskindirektiv Vedlegg II A av 2006/42/EC 
EN ISO 12100:2010 
EN 1012-1:2010 
EN 62841-1:2015 

EMC-direktivet 2014/30/EU 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

RoHS-direktivet 2011/65/EU 

Direktiv om utendørs støy 2000/14/EC 
Handelsnavn: MAX 
Navn på eier : Max Co., Ltd., 
Adresse på eier : 1848 Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, Gunma, 370-1117, Japan 
Fremgangsmåte for samsvarsvurdering: Intern produksjonskontroll med vurdering av teknisk 

dokumentasjon og periodisk kontroll ( vedlegg VI ) av 
2000/14/EU-2005/88/EU 

Involvert varslet enhet: SNCH 11, route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler 
Testlaboratoriet: TUV Rheinland Luxemburg GmbH 2a, Kalchesbruck, L - 1852 Luxemburg 
Målt lydeffektnivå: AKHL1260E 82.90 dB (A), AKHL1260EX 82.88 dB (A) 
Garantert lydeffektnivå: 86 dB (A) 

Direktiv 2000/14/EU for støyutslipp i miljøet av utstyr til utendørsbruk 
Enhet: Societe Nationale de Certification et d'Homologation S.À.R.L. (SNCH) (Nr.499) 

Tittel: Seniorleder 
Miljø & kvalitetssikringsavdeling 

Å være den ansvarlige personen utpekt av produsenten og ansatt av MAX CO., LTD. 

AK 161209 
  



 

 

• Denne håndbokens innhold kan uten forvarsel endres for forbedring. 

• Spesifikasjonene og designet på produktene i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel på 
grunn av vår kontinuerlige innsats for å forbedre kvaliteten på produktene våre. 

 
MAX CO., LTD. 

MAX CO., LTD. MAX EUROPA B.V. MAX USA CORP. 
6-6 NIHONBASHI HAKOZAKI-CHO, 
CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 
POST CODE 103-8502 
TLF: (03) 3669-8131 
FAKS: (03) 3669-7104 

Antennestraat 45 
1322 AH Almere The Netherlands 
Telefon: +31-36-546-9669 
FAKS: +31-36-536-3985 

205 Express St. Plainview, 
NY, 11803, USA 
TLF: 1-800-223-4293 
FAKS: (516)741-3272 

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

www.maxusacorp.com (USA-nettsted) 
 

4100430 
170310-00/01 

 

TRYKKET I JAPAN 
 

http://www.max-europe.com/
http://www.maxusacorp.com/
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	7. UNNGÅ ET STED SOM ER UTSATT FOR HØY TEMPERATUR ELLER DIREKTE SOLLYS, VÆR SIKKER PÅ Å BRUKE MASKINEN I GODT VENTILERT SKYGGE.
	8. ALDRI BLOKKER EN VENTILÅPNING ELLER BRUK MASKINEN I EN BOKS ELLER PÅ ET SMALT STED (F.EKS. I ET KJØRETØY)
	9. IKKE BRUK KOMPRESSOREN PÅ ET STED DER TEMPERATUREN ER 0 C (32 F) ELLER MINDRE ELLER DEN OMGIVENDE TEMPERATUREN OVERSTIGER +40  C (104  F).

	3. NAVN PÅ DELER (Se fig. A)
	Kontrollpanel (se fig. B)
	⑲ STRØM-LED
	⑳ VEDLIKEHOLDS-LED
	(22) TEMPERATUR ELLER ELEKTRISKE PROBLEMER-LED
	(23) BRYTER FOR STILLEMODUS

	4. MASKINDRIFT-PROSEDYRE
	Inspeksjon og sjekk før drift
	1. Når du har skrudd av maskinens strømbryter, koble til strømkontakten til uttaket.
	2. (Fig. C, D) Skru på strømbryteren samtidig som du vedlikeholder avløpskranen helt åpent. Summeren lyder med et pip på samme tid.
	3. (Fig. D) Se til at motoren starter å kjøre og luften lekker fra avløpskranen når avløpssluket er åpent.
	4. (Fig. E) Lukk avløpskranen og sørg for at det ikke lekker noe luft fra sluket.
	5. Drei justeringshåndtaket (to steder) på trykkreduksjonsventilen med klokken helt til du ikke kan bevege den lenger. Sørg deretter for at den ovennevnte driften beveger trykkmålerpekeren (fig. F) begge steder.
	6. Forsikre deg om at komprimeringsdriften stoppes automatisk neste gang.
	7. Vent i fem minutter etter at driften er stoppet for å bekrefte at det ikke er noen unormale lyder eller luftlekkasjer og at kompressoren ikke starter på nytt.
	8. (Fig. D) Slipp ut trykkluften ved å åpne avløpskranen litt. Sørg for at driften fortsetter på grunn av redusert trykk.
	9. (Fig. E, G) Lukk avløpskranen og slå av strømmen, samtidig som komprimeringsdriften er slått på, for å sikre at disse handlingene hindrer maskinen i å fungere.
	10. (Fig. H) Drei justeringshåndtaket (to steder) på trykkreduksjonsventilen mot klokken og sørg for at det beveger trykkmålerpekeren nedover på begge steder. (Du kan høre lyder på grunn av luftlekkasje, men det betyr ikke at det er en feil.)
	11. (Fig.D) Åpne avløpskranen for å tømme all trykkluft og vann i lufttanken.

	Driftsprosedyre
	1. Åpne avløpskranen og skru på strømbryteren. Summeren vil komme med et pip på samme tid.
	2.  (Fig. I) Etter å ha bekreftet at driften har stoppet på grunn av det økte trykket, må du vri justeringshåndtaket på trykkreduksjonsventilen for å justere driftstrykket til spikerpistolen og pneumatisk verktøy til riktig nivå. Når du justerer trykk...
	3. (Fig. J) Når du har fullført justeringen for tilførselstrykk, kan du starte driften ved å koble luftslangen til luftuttaket (luftchuck).
	4. Koble slangen med høyt trykk til luftslangen for MAX PowerLite-verktøy med luftchuck med høyt trykk på H-siden av trykkreduksjonsventilen.


	5. BESKYTTELSESENHET
	1. (Fig. G, K) Vri strømbryteren av og koble strømkontakten fra uttaket.
	2. (Fig. C, L) Koble strømkontakten til uttaket og vri strømbryteren på for å fortsette driften.
	3. Hvis beskyttelsesapparatet ble aktivert når det ikke var åpenbare problemer i driftsmiljøet, må du slutte å bruke kompressoren. Send deretter enheten til din forhandler eller autoriserte serviceanlegg for kontroll eller reparasjon.

	6. AVVIK UNDER DRIFT
	1. Følgende problemer kan oppstå, selv når det ikke er noen problemer med strømtilførselen eller ledninger: (Se "BESKYTTENDE ENHET" på side 19.)
	2. Unormale lyder genereres under drift. (Se "AUTOMATISK JUSTERING AV DRIFTSTRØM" (INVERTER-KONTROLL) på side 21.)
	3. Sikkerhetsventilen i stedet for trykksensoren er aktivert, slik at trykkluften kan blåses ut.
	4. Luftlekkasje kan oppstå.
	5. Trykket øker ikke. (Se side 21)
	6. En elektrisk støtlignende smerte kan føles når du berører metalldelen.
	7. Andre unormale ting enn over som gjenkjennes under drift.

	7. SUMMERTYPER
	I normal drift
	I tilfeller med unormal drift

	8. HVORDAN INSTALLERE VALGFRI 1260E TANK
	Installasjon
	1. (Fig. G, K) Slå av strømbryteren til kompressoren og trekk ut strømledningen fra stikkontakten.
	2. (Fig. D) Åpne avløpskranen og drener trykkluft fra tanken.
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