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Handleiding - Direct aangedreven luchtcompressor 100 liter 
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Welkom bij Autojack! 

Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop. Voordat u het product gebruikt, lees eerst deze 

gebruiksaanwijzing. Deze geeft u alle informatie die nodig is om het product op een veilige 

manier te gebruiken en om een lange levensduur te verzekeren. Neem alle 

veiligheidsaanwijzingen in deze instructies nauwgezet in acht! 
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Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om 

het risico op letsel te verkleinen 

 

 

 

 

Let op! Draag gehoorbeschermers. De 

impact van lawaai kan gehoorschade 

veroorzaken 

 

Let op! Draag een stof masker  

 

Let op! Draag een veiligheidsbril 

 

Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in 
de lopende band  

Algemene 

veiligheidswaarschuwingen voor 

elektrisch gereedschap 

WAARSCHUWING! Lees alle 

veiligheidswaarschuwingen en alle 

instructies.  

Het niet opvolgen van de waarschuwingen 

en instructies kunnen leiden tot 

elektrische schokken en brand en / of 

ernstig letsel. 

Bewaar alle waarschuwingen en 

instructies voor toekomstige referentie.  

De term "elektrisch gereedschap" in de 

waarschuwingen hebben betrekking op 

uw elektrische (met snoer) elektrisch 

gereedschap of batterij gevoede 

(snoerloze) gereedschap. 

1. Veiligheid op de werkplek 

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed 

verlicht.  

Rommelige of donkere werk gebieden 

nodigen uit tot ongelukken. 

1.2 Gebruik elektrisch gereedschap niet 

in een explosiegevaarlijke omgeving of 

atmosferen, zoals in aanwezigheid van 

brandbare vloeistoffen, gassen of stof.  

Elektrisch gereedschap kan vonken 

veroorzaken die het stof of dampen 

kunnen doen ontbranden. 

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de 

buurt tijdens het bedienen van elektrisch 

gereedschap.  

Afleiding kan voor zorgen dat u de 

controle over het gereedschap verliest 
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2. Elektrische veiligheid 

2.1 De stekker van het elektrisch 

gereedschap moet in het stopcontact 

passen. 

Pas de stekker op geen enkele manier 

aan. Gebruik niet eventuele 

adapterstekkers met geaard elektrisch 

gereedschap. 

Ongewijzigde stekkers en bijpassende 

stopcontacten verminderen het risico op 

elektrische schokken. 

2.2 Vermijd lichamelijk contact met 

geaarde oppervlakken, zoals leidingen, 

radiatoren, fornuizen en koelkasten.  

Er is een verhoogd risico op elektrische 

schok als uw lichaam geaard is. 

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot 

aan regen of vocht. 

Water dat een elektrisch gereedschap 

binnendringt, zal het risico op elektrische 

schokken vergroten. 

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. 

Gebruik het snoer nooit om het 

elektrisch gereedschap te dragen, eraan 

te trekken of de stekker uit het 

stopcontact te halen. Houd het snoer uit 

de buurt van hitte, olie, scherpe randen 

of bewegende onderdelen.  

Beschadigde of verstrikte snoeren zullen 

het risico op elektrische schokken 

vergroten. 

 

 

 

2.5 Gebruik bij het gebruik van elektrisch 

gereedschap buitenshuis een 

verlengsnoer geschikt voor gebruik 

buitenshuis.  

Gebruik van een snoer geschikt voor 

buitengebruik verkleint de kans op een 

elektrische schok. 

2.6 Als het gebruik van een elektrisch 

gereedschap in een vochtige omgeving 

onvermijdelijk is, gebruik dan een 

aardlekschakelaar. 

Gebruik van een aardlekschakelaar 

verkleint het risico elektrische schokken. 

3. Persoonlijke veiligheid 

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en 

gebruik gezond verstand bij het gebruik 

van elektrisch gereedschap. Gebruik geen 

elektrisch gereedschap als u moe of 

onder de invloed van drugs, alcohol of 

medicijnen bent.  

Een moment van onoplettendheid tijdens 

het gebruik van elektrisch gereedschap 

kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. 

3.2 Gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Draag altijd 

oogbescherming. 

Beschermende uitrusting zoals 

stofmasker, veiligheidsschoenen, 

veiligheidshelm of gehoorbescherming 

gebruikt voor geschikte omstandigheden 

zal lichamelijk letsel verminderen. 
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3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg 

ervoor dat de schakelaar in de uit-stand 

staat voordat u verbinding maakt met 

stroombron en / of accu, oppakken of 

het gereedschap dragen.  

Elektrisch gereedschap verplaatsen met 

uw vinger op de schakelaar of met de 

schakelaar aan, nodigt uit tot ongevallen. 

3.4 Verwijder eerst een afstelsleutel of 

moersleutel voor het inschakelen van het 

elektrisch gereedschap.  

Een sleutel bevestigd aan een roterend 

deel van het elektrische gereedschap kan 

zorgen voor lichamelijk letsel.  

3.5 Reik niet te ver. Zorg dat u stevig 

staat en zorg ten alle tijen voor balans. 

Dit maakt een betere controle mogelijk 

van het elektrische gereedschap in 

onverwachte situaties. 

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen 

losse kleding of sieraden. Bewaar je haar, 

kleding en handschoenen uit de buurt 

van bewegende delen.  

Losse kleding, sieraden of lang haar 

kunnen tijdens het bewegen verstrikt 

raken in de onderdelen. 

3.7 Als er apparaten zijn voorzien voor de 

aansluiting van stofafzuiging en 

opvangvoorzieningen, zorg ervoor dat 

deze zijn aangesloten en correct gebruikt.  

Gebruik van stofafzuiging kan stof 

gerelateerde gevaren verminderen. 

 

 

 4. Gebruik en onderhoud van elektrisch 

gereedschap 

4.1 Forceer het elektrische gereedschap 

niet. Gebruik het juiste elektrisch 

gereedschap voor uw toepassing.  

Het juiste elektrisch gereedschap zal het 

werk beter en veiliger doen bij de 

toepassing waarvoor het is ontworpen. 

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap 

niet als de schakelaar het gereedschap 

niet in- en uitschakelt.  

Elk elektrisch gereedschap dat niet kan 

worden bediend met de schakelaar is 

gevaarlijk en moet worden gerepareerd. 

 4.3 Haal de stekker uit het stopcontact 

en / of de accu van het elektrische 

gereedschap voordat u aanpassingen 

aanbrengt, accessoires wijzigt of het 

gereedschap opbergt. 

Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen 

verminderen het risico van het per 

ongeluk starten van het elektrische 

gereedschap. 

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische 

gereedschappen buiten het bereik van 

kinderen en laat geen onbekende 

personen toe met het elektrische 

gereedschap of deze instructies.  

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in 

handen van ongetrainde gebruikers. 
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4.5 Onderhoud elektrisch gereedschap. 

Controleer op verkeerde uitlijning of het 

vastlopen van bewegende delen, 

gebroken onderdelen en elke andere 

omstandigheid die de werking van het 

gereedschap kan beïnvloeden. 

Als het beschadigd is, moet u het 

elektrische gereedschap hebben 

gerepareerd voor gebruik. Er worden veel 

ongelukken veroorzaakt door slecht 

onderhouden elektrisch gereedschap. 

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en 

scherp.  

Goed onderhouden snijgereedschap met 

scherpe snijkanten binden minder snel en 

zijn dan ook gemakkelijker te controleren. 

4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, 

de accessoires etc. in overeenstemming 

met deze instructies, rekening houdend 

met de arbeidsomstandigheden en de 

uitgevoerde werkzaamheden. 

Het gebruik van elektrische gereedschap 

voor bewerkingen anders dan bedoeld, 

kan resulteren in een gevaarlijke situatie. 

5. Onderhoud 

5.1 Laat uw elektrisch gereedschap 

onderhouden door een gekwalificeerde 

reparateur met alleen identieke 

vervangingsonderdelen.  

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het 

elektrische gereedschap wordt 

gehandhaafd. 

5.2 Als de vervanging van het netsnoer 

nodig is, moet dit worden gedaan door 

de fabrikant of zijn vertegenwoordiger 

om een veiligheidsrisico te voorkomen. 

6. Aanvullende veiligheidsinstructies voor 

perslucht en straalpistolen 

6.1 Tijdens gebruik kunnen de 

compressorpomp en lijnen extreem heet 

worden.  

Het aanraken van deze onderdelen is 

gevaarlijk en kan brandwonden 

veroorzaken. 

6.2 Lucht die wordt samengeperst, moet 

vrij worden gehouden van eventuele 

onzuiverheden die brand kunnen 

veroorzaken of explosies in de 

compressorpomp. 

6.3 Zet de slangkoppeling altijd vast 

wanneer u deze los laat.  

Dit voorkomt letsel veroorzaakt door een 

terugkaatsende slang.   

6.4 Draag een veiligheidsbril bij het 

gebruik van de compressor.  

Ogen zijn extreem gevoelig en gemakkelijk 

gewond bij gebruik van de compressor. 

6.5 Gebruik het luchtdrukpistool niet bij 

anderen en richt het niet op personen.  

6.6 Maak geen kleren schoon met het 

apparaat en gebruik het niet op uzelf.  

Dit kan letsel veroorzaken. 
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7. Aanvullende veiligheidsinstructies voor 

verf sprayen   

7.1 Gebruik geen verf of oplosmiddelen 

waarvan de flash punten lager zijn dan 

55°C. 

Aangezien er een risico op bestaat 

explosie. 

7.2 Verhit nooit verf of oplosmiddelen. 

Dit kan leiden tot brand of explosies. 

7.3 Draag beschermende kleding en 

gezichtsbescherming bij gebruik van 

gevaarlijke vloeistoffen en houd u aan 

alle veiligheid informatie voor de 

vloeistoffen verstrekt door de fabrikant. 

7.4 Rook niet tijdens het gebruik en / of 

in het werkgebied.  

Verfdampen en andere kleine deeltjes zijn 

zeer brandbaar en kunnen ontploffen. 

7.5 Evalueer de situatie en draag 

geschikte kleding en maskers, als de 

situatie daarom vraagt.  

7.6 Stel de machine nooit op en bedien de 

machine nooit in de buurt van een open 

haard, open lichten, vonkende machines 

of open vuur. 

7.7 Houd eten en drinken uit de buurt 

van het werkgebied. 

Verfdampen zijn schadelijk voor de 

gezondheid. 

7.8 Gebruik in een goed geventileerde 

ruimte. 

7.9 Zorg ervoor dat het werkgebied 

minimaal 30m3 is.  

7.10 Gebruik geen materialen zoals 

terpentine, Butyl alcohol en 

methyleenchloride met de PVC-slang.  

Deze materialen zullen de slang vernielen, 

het product beschadigen en zorgen voor 

een onveilige werkomgeving.  

8. Aanvullende veiligheidsinstructies voor 

werkende drukvaten 

8.1 Het apparaat moet in goede staat 

worden gehouden. 

Eventuele reparatie- of 

onderhoudswerkzaamheden moeten 

onmiddellijk worden uitgevoerd. 

8.2 Toezichthoudende autoriteit kan 

essentiële beheersmaatregelen in 

individuele gevallen afdwingen. 

8.3 GEBRUIK GEEN DEFECIËNTE OF 

STORING DRUKVAT. 

Dit kan werknemers of derden serieus in 

gevaar brengen. 

8.4 Controleer altijd uw drukvat op 

tekenen van roest en/ of schade voor elk 

gebruik.  

Het apparaat niet gebruiken als blijkt te 

zijn beschadigd. 
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9. Gebruik van een verlengkabel 

9.1 Als een verlengkabel nodig is, gebruik 

dan een goedgekeurde driedubbele 

verlengkabel geschikt voor het 

opgenomen vermogen van het 

gereedschap. 

9.2 Geaard gereedschap heeft altijd een 

drie draad verlengkabel nodig. 

9.3 Als de afstand tot het stopcontact 

vergroot dient een zwaardere 

verlengkabel gebruikt te worden. 

Verlengkabels gebruiken met draad van 

onvoldoende grootte veroorzaakt een 

ernstige spanningsval, resulterend in 

vermogensverlies en met mogelijke 

schade aan het gereedschap als gevolg. 

9.4 Hoe kleiner het maatnummer van de 

draad hoe groter de capaciteit van het 

snoer. 

11.5 Als u een kabelhaspel gebruikt, 

dient u de kabel altijd volledig af te 

wikkelen. 

 

Kabelclassificatietabel                                                                  
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Machinegegevens en 

producteigenschappen  

1. Machinegegevens 

1.1 Gebruik  

Ontworpen om perslucht te genereren. 

Apparatuur die op een andere manier 

gebruikt wordt dan bedoeld is, is de 

gebruiker en niet de fabrikant is 

aansprakelijk voor eventuele schade en of 

verwondingen veroorzaakt door gebruik 

van het apparaat. 

Merk ook op dat deze apparatuur niet is 

ontworpen voor commercieel of 

industrieel gebruik. De garantie zal 

vervallen indien gebruikt voor deze 

doeleinden. 

1.1 Specificaties  

- Netspanning - 230V / 50Hz 

- Uitgang - 2200W / 3HP 

- Motortoerental - 2850 tpm 

- Capaciteit - 100 liter 

- Bedrijfsdruk - ca. 8 bar 

- Theoretische intake –ca. 115l / min 

- Geluidsvermogen  - 99,5 dB (A) 

- Brutogewicht - 81 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Producteigenschappen 

2.1 Verpakkingsinhoud 

- Luchtcompressor 

- Luchtfilter 

- Olie-ontluchter 

- Wielen 

- Bevestigingsmateriaal voor wielen 

- Snelkoppelingsklep 

- 100 liter tank 

2.2 Kenmerken 

1. Check box voor oliepeil 

2. Uitgangsconnector 

3. Drukregelaar 

4. Luchtdrukmeter 

5. Drukschakelaar 

6. Knop AAN / UIT Compressor 

7. Luchtfilter 

8. Zuigerblok 

9. Olie vul plug met oliepeilstok 

11. Riembehuizing 

12. Reset-knop 

13. Elektrische motor 

14. Ontvanger 

15. Wiel 

16. Aftapkraan 

17. Steunpoten 
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Montage instructies 

1. Voordat u begint met het monteren 

van de apparatuur 

1.1 Controleer apparatuur op mogelijke 

schade, plaatsgevonden tijdens het 

transport.  

Meld dit onmiddellijk naar de vervoerder 

die voor de levering is gebruikt. 

1.2 Monteer en installeer in de buurt van 

het gebied dat bedoeld is om in te 

worden gebruikt. 

1.3 Vermijd lange elektrische kabels en 

luchtleidingen. 

1.4 Vermijd installatie in een vochtige of 

natte omgeving. 

1.5 Controleer of de lucht droog en 

stofvrij is. 

1.6 U kunt de compressor niet in een 

gebied gebruiken waar wordt gewerkt 

met gespoten water. 

1.7 Deze compressor kan alleen worden 

gebruikt in kamers met goede ventilatie 

en temperatuur van +0 tot + 40 ° C. 

1.8 Zorg ervoor dat er geen stof, zuur, 

dampen, explosieve gassen of brandbare 

gassen in het werkgebied zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Productassemblage 

 

2.1 Wielen monteren 

 

Installeer de compressorpoten en -steun 

Voeten. 
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2.2 Montage van de olie- en 

olieontluchter 

Voordat u de luchtcompressor start 

verwijder de witte oliestop en voeg toe 

olie in het carter. 

 

Opmerking: voordat u de 

luchtcompressor start moet u de olie 

controleren op het carter en 

monteer de olieontluchter zoals 

beschreven hieronder: 

 

1. Plaats de compressor op een vlakke 

ondergrond. 

 

2.Verwijder de plastic oliestop om de olie 

bij te vullen 

gat. 

 

3. Controleer de olie in het carter. Als de 

olie naar beneden is naar het midden van 

de rode stip op het oliekijker 

glas, giet de olie langzaam in de olievulling 

gat totdat het oliepeil stijgt tot de rode 

stip. 

 

4. Steek de olievulopening in de 

olievulopening. 

Draai de olie-ontluchter stevig met de 

hand vast (met de klok mee draaien). 

 

Opmerking: Deze compressor gebruikt 

alleen SAE20 of SAE30 niet-reinigende 

motorolie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 Montage van het luchtfilter 

  

1. Het plastic luchtfilter is geïnstalleerd in 

de cilinderkop en gefixeerd met 

zeskantbouten. 

 

2. Draai het luchtfilter stevig vast. 

 

Opmerking: draai het luchtfilter NIET te 

strak aan.  
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Bediening 

Voordat u uw nieuwe lucht compressor in 

gebruik neemt controleer de volgende 

punten zorgvuldig:  

- Controleer of alle moeren en bouten 

goed vastzitten. 

- Zorg ervoor dat er op de juiste manier 

olie is toegevoegd aan de compressor. 

1. Eerste keer inbedrijfstelling 

- Open de aftapkraan van de luchttank om 

lucht te laten ontsnappen om opbouw van 

druk in de luchttank te voorkomen. 

- Laat de luchtcompressor minimaal 20 

minuten in deze “up-load” positie om de 

zuiger en het lager te smeren. 

- Sluit de aftapkraan van de luchttank.  

1.1 Uw compressor is klaar voor gebruik. 

Afhankelijk van de CFM-trekking van de 

gereedschappen die worden bediend, uw 

nieuwe luchtcompressor kan worden 

gebruikt voor werkende verfspuiten, 

luchtgereedschap, vet pistolen, 

kitpistolen, schuurmiddel blasters, 

opblazen van banden en plastic 

speelgoed, sproeien onkruidverdelger en 

insecticiden, enz.  

1.2 Het juist aanpassen van de 

luchtdrukregelaar is nodig voor al deze 

bewerkingen. Raadpleeg de 

luchtdrukspecificaties geleverd met de 

tool die u gebruikt. 

 

2. Algemeen overzicht 

Om lucht samen te persen, beweegt de 

zuiger omhoog en naar beneden in de 

cilinder. De neergaande lucht wordt 

aangezogen via de klepinlaat. De 

afvoerklep blijft gesloten. Op de 

opwaartse slag van de zuigerlucht wordt 

gecomprimeerd; de inlaatklep sluit en 

lucht wordt naar buiten geperst door de 

afvoerklep, door de terugslagklep, en in 

de luchttank. Werkende  lucht is pas 

beschikbaar als de compressor is 

verhoogd; de tankdruk boven de vereiste 

druk in de luchtdienstaansluiting. De 

luchtinlaat filteropeningen moeten vrij 

worden gehouden obstakels die de 

luchttoevoer kunnen verminderen van de 

compressor. 

3. Installatie en locatie 

Plaats de compressor op een schone, 

droge en goed geventileerde plaats. De 

compressor zou geplaatst moeten zijn 

tegen muren of andere obstructie die zou 

interfereren met luchtstroom. Plaats de 

compressor op een stevige, vlakke 

ondergrond. Bewaar alle 

reserveonderdelen vrij van stof of vuil. 

Een schone compressor draait koeler en 

zorgt voor een langere levensduur. Plaats 

geen een doek, containers of ander 

materiaal op de compressor. 
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4. Aansluiten op stroombron 

Deze luchtcompressor is ontworpen om 

op te werken een goed geaarde 230V, 

50HZ, enkel fase wisselstroom 

stroombron. Het is aanbevolen om door 

een gekwalificeerde elektricien de 

werkelijke voltage bij het stopcontact in 

welke het apparaat wordt aangesloten te 

controleren en of het stopcontact correct 

is gezekerd en geaard. 

5. Verlengsnoeren 

Voor optimale prestaties van de 

luchtcompressor mag een verlengsnoer 

alleen worden gebruikt indien nodig.  

Zorg indien nodig om een verlengsnoer te 

selecteren geschikt voor gebruik met 

specifieke lucht compressor. Kies een 

goed geaard verlengsnoer dat direct past 

op het stopcontact en de luchtcompressor 

netsnoer zonder het gebruik van adapters. 

Zorg ervoor dat het verlengsnoer goed 

bedraad is en in goede elektrische staat. 

Verlengkabels moeten maat 14 of 1 mm2 

zijn op zijn kleinst. Gebruik geen 

verlengsnoer meer dan 25ft. in lengte. 

6. Een luchtslang bevestigen 

Om een luchtslang in een luchtkraan of 

luchtsnelkoppeling te installeren, 

uitgerust met de juiste verbinder. 

Controleer of de luchtslang stevig is 

aangesloten op de luchtuitlaat door licht 

aan lucht slang te trekken. 

Opmerking: Gebruik alleen luchtslangen 

die geschikt zijn voor gebruik met 115PSI 

luchtdruk of hoger. 

7. De luchtdruk aanpassen 

Uw luchtcompressor is uitgerust met een 

luchtdruk regelaar. Deze regelaar past de 

luchtdruk aan. 

Draai de luchtregelaar om de luchtdruk te 

verhogen met de klok mee. Draai de 

luchtregelaar om de luchtdruk te verlagen 

tegen de klok in. 

8. Vervangen van de transmissieriem 

8.1 Maak de riem los 

1. Schakel de stroom uit en trek de 

stekker uit het stopcontact om ervoor te 

zorgen dat de luchtcompressor is 

uitgeschakeld. 

2. Draai de bouten van de metalen 

bescherming los, en verwijder de metalen 

bescherming. 

3. Trek de riem uit het riemwiel en draai 

het riemwiel rond om de riem los te 

maken van het motorriemwiel en 

riemwiel. 

4. Vervang de riem en plaats de nieuwe 

riem op het riemwiel en riemwiel, draai 

dan rond het riemwiel om ervoor te 

zorgen dat de riem stevig en helemaal op 

het riemwiel zit. 

8.2 Gebroken riem 

1. Vervang losse riem stap 1 tot 2. 

2. Trek de kapotte riem eruit. 

3. Doe de nieuwe riem om en doe de 

nieuwe riem om 
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het riemwiel, en draai vervolgens rond het 

riemwiel om ervoor te zorgen dat de riem 

veilig op het wiel en het riemwiel zit. 

Opmerking: wanneer u merkt dat de 

luchtcompressor leeg loopt, was 

misschien de riem los. Controleer de 

bouten en moeren op de motor en carter 

en zorg ervoor dat alle bouten 

en moeren stevig zijn vastgedraaid. Als 

alle bouten en moeren heel goed 

vastgedraaid zijn, maar de riem nog los is, 

dat betekent dat u een nieuwe riem nodig 

heeft voor de veiligheid. 

 

Onderhoud en service 

Trek de stekker uit het stopcontact 

voordat u met schoonmaken of 

onderhoudswerkzaamheden begint. 

Wacht met alle werkzaamheden tot de 

apparatuur is afgekoeld om brandwonden 

te voorkomen. 

Maak de apparatuur altijd eerst druk loos 

voor het uitvoeren van reiniging of 

onderhoud. 

1. Reiniging 

1.1 De apparatuur moet vrij gehouden 

worden van vuil en stof. 

1.2 Het wordt aanbevolen dat de 

apparatuur is schoongemaakt 

onmiddellijk na gebruik. 

1.3 Maak de compressor niet schoon met 

water, oplosmiddelen en dergelijke. 

1.4 Maak het filter minstens elke 80 uur 

gebruik schoon. 

2. Onderhoudswerkzaamheden 

Waarschuwing: Stop voordat u met 

onderhoud begint de luchtcompressor, 

koppel de unit los van de netvoeding en 

voer alle lucht in de lucht tank af. 

2.1 Dagelijks (of voor elk gebruik) 

- Controleer het oliepeil voor elk gebruik. 

- Tap de condens uit de luchtketel af. 

- Controleer op ongebruikelijke geluiden 

of trillingen. 

- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten 

goed vastzitten 

2.2 Wekelijks 

- Maak de ontluchtingsopening op de 

olieontluchter schoon. 

2.3 Maandelijks 

  - Inspecteer het luchtsysteem op lekken 

door zeep aan te brengen 

water voor alle gewrichten. 

- Draai deze verbindingen vast als er 

lekken worden ontdekt. 

2.4 6 Maandelijks (of na 250 bedrijfsuren, 

afhankelijk van wat zich het eerst 

voordoet) 

Ververs de olie van de luchtcompressor. 

Opmerking: Ververs de olie vaker als de 

luchtcompressor gebruikt is in de buurt 

van verfspuitoperaties of in stoffige 

omgevingen 
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3. Controle van de olie van de 

luchtcompressor 

1. Plaats de luchtcompressor op een 

vlakke ondergrond. Het oliepeil moet zich 

bij de rode stip op het oliekijker glas 

bevinden. 

2. Als het oliepeil laag is, verwijder dan de 

olieontluchting en voeg genoeg olie toe 

om het oliepeil naar de rode stip te 

brengen.  

3. Vervang de olie-ontluchter voordat u de 

compressor start. 

4. Verversen van de olie van de 

luchtcompressor 

1. Verwijder het oliekijkglas door de teller 

met de klok mee te draaien met een 

sleutel. 

Opmerking: De olie begint weg te lopen 

als het oliekijkglas is losgemaakt. Plaats 

een trechter en een oliecarter op hun 

plaats voordat u het oliekijkglas losdraait. 

2. Zodra het oliekijkglas is verwijderd, 

kantel de compressor naar achteren om 

alle olie uit het carter te laten stromen. 

3. Zodra de olie is afgetapt, vervangt u het 

oliekijkglas en draai het stevig vast met 

een moersleutel. Doe voorzichtig om het 

oliekijkglas niet te vast te draaien, dit 

beschadigt de rubberen afdichting. 

4. Plaats de luchtcompressor op een 

vlakke ondergrond. 

5. Verwijder de olieontluchter. 

6. Giet de olie langzaam in de 

olievulopening, tot het niveau stijgt naar 

het midden van de rode stip op het olie 

kijkglas. 

7. Installeer de olieontluchter in de 

olievulopening. Draai de olieontluchter 

stevig met de hand vast met de klok mee. 

Inspecteer het gereedschap altijd voor 

gebruik, en zorg ervoor het in goede 

werkende staat is. Zorg ervoor dat alle 

lucht ventilatieopeningen helder zijn 

(gebruik perslucht om de machine schoon 

te maken indien mogelijk). Controleer de 

stroomkabel zorg ervoor dat het intact is 

en vrij van barsten, kale draden enz.  
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Probleem Waarschijnlijke oorzaak Oplossing 

Compressor start niet 1. Doorgebrande zekering 
of stroomonderbreker 
struikelde 

2. Losse elektrische 
verbindingen 

1. Vervang of reset de 
zekering / het circuit breker 

2. Controleer de 
bedradingsaansluitingen 

Lage druk  1. Verstopt luchtfilter 

2. Defecte terugslagklep 

3. Luchtlek in 
veiligheidsklep 

4. Controleer of de riem is 
losgemaakt 

1. Vervang het luchtfilter 

2. Vervang de terugslagklep 

3. Controleer de klep door 
naar boven te trekken op de 
ring. Als conditie blijft 
bestaan, vervang de klep 

4. Controleer bij de riem 
was losgemaakt 

Veiligheidsklep ontgrendeld  1. Defecte drukschakelaar  1. Vervang de 
drukschakelaar 

Olie afvoer in de lucht  1. Onjuiste olieviscositeit 

2. Teveel olie in carter 

3. Compressor oververhit 

4. Geblokkeerde 
olieontluchting 

1. Vervang olie door SAE20 
of SAE30-olie zonder 
reinigingsmiddelen 

2. Tap het carter af en vul 
opnieuw tot het juiste peil 
op het oliekijkglas 

3. Verlaag de luchtdruk 
regulatie 

4. Reinig of vervang de 
olieontluchting 
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Autojack garantie  

1. Garantie 

1.1 Autojack garandeert dat voor een 

periode van 12 maanden vanaf de 

aankoopdatum van de componenten van 

in aanmerking komende producten (zie 

clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van 

defecten veroorzaakt door gebrekkige 

constructie of vervaardiging. 

1.2. Gedurende deze periode zal Autojack 

gratis onderdelen repareren of vervangen, 

waarvan is bewezen dat ze defect zijn in 

overeenstemming waarbij paragraaf 1.1 

bepaalt dat: 

1.2.1 U volgt de beschreven 

claimprocedure in clausule 2 

1.2.2 Autojack en zijn erkende dealers 

krijgen daarna een redelijke kans bericht 

ontvangen van de claim het product te 

onderzoeken. 

1.2.3 Op verzoek van Autojackjack of haar 

geautoriseerde dealer, retourneert u het 

product op uw eigen kosten naar 

Autojack's geautoriseerde dealer, waar 

onderzoek moet plaatsvinden met 

duidelijke vermelding van het gegeven 

materiaal autorisatienummer.  

1.2.4 De betreffende storing is niet 

veroorzaakt door industrieel gebruik, 

onopzettelijke schade, redelijke slijtage, 

opzettelijke schade, verwaarlozing, 

onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, 

wijziging of reparatie van het product 

zonder goedkeuring. 

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen 

huiselijke omgeving. 

1.2.6 De storing heeft geen betrekking op 

verbruiksartikelen items zoals messen, 

lagers, aandrijfriemen of andere slijtende 

onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. 

Naar verwachting met verschillende 

snelheden af te dragen afhankelijk van 

gebruik. 

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor 

verhuur doeleinden. 

1.2.8 Het product is door u gekocht, 

aangezien de garantie niet overdraagbaar 

is van privé verkoop. 

2. Claimprocedure 

2.1 Neem in eerste instantie contact op 

met de erkende dealer die het product 

aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn 

veel initiële problemen met machines 

waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn 

vanwege defecte onderdelen en zijn 

eigenlijk opgelost door het correct 

instellen of afstellen van de machine. Een 

goede geautoriseerde dealer zou in staat 

moeten zijn om de meerderheid van deze 

problemen op te lossen. Deze problemen 

zijn veel sneller op te lossen dan het 

afhandelen van een garantieclaim. Als een 

teruggave wordt aangevraagd door de 

geautoriseerde dealer of Autojack, krijgt u 

een retourneer 

materiaalautorisatienummer die duidelijk 

moet worden vermeld op het 

geretourneerde pakket en eventuele 

bijbehorende correspondentie. Het niet 

verstrekken van een return 

materiaalautorisatienummer kan ervoor 

zorgen dat een item wordt geweigerd bij 

levering. 
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2.2 Eventuele problemen met het product 

die resulteren in een mogelijke aanspraak 

op de garantie moet zijn gerapporteerd 

aan de geautoriseerde dealer van 

waarvoor het binnen 48 uur werd 

gekocht. 

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het 

product aan u heeft verkocht niet kunnen 

voldoen aan uw vraag of eventuele claims 

die hieruit voortvloeien moet garantie 

rechtstreeks worden gedaan aan 

Autojack. De claim zelf zou moeten zijn 

gemaakt in een brief met de datum en 

plaats van aankoop, met een korte uitleg 

van het probleem dat tot de claim heeft 

geleid. Deze brief dient dan met bewijs 

van kopen verstuurd te worden aan 

Autojack. Als u een contactnummer meld 

zal u hiermee de procedure versnellen. 

2.4 Houd er rekening mee dat het 

essentieel is dat de claimbrief Autojack 

bereikt voor de laatste dag van deze 

garantie. Te late claims worden niet in 

behandeling genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beperking van aansprakelijkheid 

3.1 Wij leveren alleen producten voor 

huishoudelijk- en privégebruik. U stemt 

ermee in het product niet voor elke 

commerciële, zakelijke of wederverkoop 

doeleinden te gebruiken en wij niet 

aansprakelijk zijn voor enig verlies van 

winst, verlies van zaken of 

bedrijfsonderbreking 

3.2 Aan deze garantie kunnen geen 

rechten worden ontleend 

anders dan deze hierboven uitdrukkelijk 

uiteengezet en dekt geen claims voor 

gevolgschade, verlies of schade. Deze 

garantie wordt aangeboden als een extra 

uitkering en heeft geen gevolgen voor uw 

wettelijke rechten als consument. 

4. Let op 

Deze garantie is van toepassing op alle 

producten gekocht bij een geautoriseerde 

dealer van Autojack in het Verenigd 

Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen 

in andere landen verschillen. 
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Onderdelen lijst 

1 bout  

2 Cilinderkop  

3 Pakking  

4 Klepplaat  

5 Pakking  

6 Ventiel  

7 Polspen  

8 Pakking  

9 cilinder  

10 Pakking  

11 Crankcase  

12 Bout  

13 Kleppendeksel  

14 Bolt  

15 Luchtfilter  

16 bout  

17 Veerring  

18 Beugel  

19 Pakking  

20 Lager  

21 Krukas  

22 Breather  

23 Oliepeilglas + pakking  

25 Bout  

26 Plaat  

27 Pakking  

28 Bout  

29 Moer  

30 Veerring  

31 Platte onderlegring  

32 bout 

33 Elleboog 

34 Zuigerveer 

35 Zuiger 

36 Pin 

37 Polspen 

38 Verbind staaf 

39 Veerring 

40 bout 

41 Oliekeerring 

42 Carterdeksel 

43 Veerring 

44 Bout 

45 Vliegwiel 

46 Bout 

47 sluitring 

48 Bout 

49 Sluitring 

50 Veerring 

51 Moer 

52 Motor 

53 Vliegwiel voor motor 

54 Sleutel 

55 Moer 

56 Veerring 

57 Steun 

58 Sluitring 

59 Bout 

60 Bout 

61 Deksel 

62 Moer  

63 Veerring  

64 Sluitring  

65 Bout  

66 Riem  

67 Moer  

68 Veerring  

69 Wiel  

70 As  

71 Luchtkraan  

72 Regelaar  

73 Connect  

74 Drukschakelaar  

75 Stekker  

76 Veiligheidsklep  

77 Manometer  

78 Manometer  

79 Bout 

80 Tussenring 

81 Veerring 
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82 Moer 

83 Aftapkraan 

84 Plaat 

85 Tank 

86 Moer 

87 Veerring 

88 Wiel 

89 Sluitring 

90 Bout 

91 Sluitring 

92 Handgreep 

93 Verbinden 

94 Keerklep 

95 Uitlaatpijp 

96 Losinrichting 
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