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Compresor ulei JOKA 
JLK43L, vas 43 l, 1500W, 

8 Bar, 2 racorduri 
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Cititi si tineti cont de aceste indicatii inainte de 
folosirea compresorului. 

Pastrati intervalul de lucru in ordine 
– Dezordinea in intervalul de lucru 
mareste pericolul de accidentare. 
Tineti cont de influentele mediului 
– Nu lasati compresorul in ploaie. Nu folo 
siti compresorul in medii umede sau ude. 
Asigurati o aerisire buna. Nu folositi com 
presorul in apropierea lichidelor sau gaze 
lor inflamabile. 
Protejati-va impotriva socurilor 
electrice 
– Evitati atingerea obiectelor pamantate 
cum ar fi conducte, calorifere, aragaze, frigidere. 
Tineti copiii la distanta! 
– Nu lasati alte persoane sa atinga com 
presorul sau cablul acestuia, tineti-le la 
distanta fata de locul de munca. 
Depozitati compresorul in siguranta 
– Compresorul nefolosit se va depozita 
intr-o incapere uscata, inchisa si intr-un 
mod inaccesibil copiilor. 
Nu suprasolicitati compresorul 
– Dumneavoastra lucrati mai bine si mai 
sigur in intervalul de putere indicat. 
Purtati imbracaminte de lucru corespunzatoare 
– Nu purtati imbracaminte larga sau bijuterii. 
Acestea pot fi prinse de piesele aflate 
in miscare. La lucrul in aer liber se recomanda 
folosirea manusilor de cauciuc si a 
incaltamintei nealunecoase. 

Nu trageti compresorul de cablu si nu folositi cablul pentru a 

scoate stecherul din priza. 

Protejati cablul de caldura, ulei si muchii 
taioase. 
Ingrijiti compresorul dumneavoastra 
– Pastrati compresorul curat pentru a 
putea lucra bine si sigur cu el. Urmati pre 
scriptiile referitoare la lucrarile de intretine 
re. Controlati cu regularitate stecherul si 
cablul si in cazul in care acestea sunt 
deteriorate se vor inlocui de catre un specialist 
recunoscut. Controlati cu regularitate 
cablul prelungitor si daca este necesar 
inlocuiti-l. 
Scoateti stecherul din priza 
– Atunci cand compresorul nu se foloseste 
sau inaintea tuturor lucrarilor de intretinere 
se va scoate stecherul din priza. 
Evitati pornirile accidentale 
– Asigurati-va ca intrerupatorul este pe 
oprit atunci cand racordati compresorul la 
reteaua de curent. 
Cablurile prelungitoare in aer liber 
– In aer liber se vor folosi numai cablurile 
prelungitoare special prevazute si marcate 
corespunzator pentru acest scop. 
Fiti permanent atenti 
– Observati-va lucrul. Fiti prudenti. Nu folositi 
compresorul atunci cand nu sunteti 
concentrati. 
Controlati compresorul de deteriorari 
– Inainte oricarei utilizari controlati cu atentie 
dispozitivele de protectie sau piesele 
usor deteriorate de functionarea lor ireprosabila 
si conforma cu scopul. Verificati 

daca functionarea pieselor in miscare este 
in regula, daca acestea nu sunt blocate 
sau daca nu exista piese deteriorate. 
Toate piesele trebuie sa fie montate corect 
si sa asigure toate operatiile specifice aparatului. 
Dispozitivele de protectie si piesele 
deteriorate trebuiesc reparate sau inlocuite 
profesional de catre un atelier service pentru 
clienti atunci cand in instrucoiunile de 
folosire nu este prevazut altceva. Intrerupatoarele 
deteriorate trebuiesc inlocuite 
intr-un atelier service pentru clienti. Nu 
folositi aparatele la care intrerupatorul 
oprire/pornire nu functioneaza. 
In cazul parului lung purtati un fileu de par. 
Nu folosioi cablul in alte scopuri 
 
Atentie! 
– Pentru propria dumneavoastra siguranta, 
folositi numai auxiliari si aparate auxiliare 
care sunt mentionate in instructiunile de folosire sau care 
sunt recomandate sau 
indicate de catre producator. Folosirea 
altor echipamente atasabile sau auxiliari 
decat cele recomandate in instructiunile de 
folosire sau in catalog poate reprezenta 
pentru dumneavoastra un pericol de accidentare. 
Reparatiile numai de catre electricieni 
profesioniµti 
Reparatiile se vor efectua numai de catre 
un electrician profesionist, in caz contrar 
pot interveni accidente la utilizator. 
 Zgomotul 
– Pe timpul folosirii compresorului se va 
proteja auzul. 
Schimbarea cablurilor de legatura 
Atunci cand cablurile de legatura sunt 
deteriorate, acestea se vor schimba de 
catre producator sau un electrician profesionist 
pentru a se evita pericolele. 
Indicatii de siguranta pentru lucrul cu aer 
comprimat si pistoale de purjare 
_ Pe timpul functionarii compresorul si conductele 
ating temperaturi inalte. 
_ Contactul cu acestea provoaca arsuri. 
_ Gazele aspirate de compresor nu au voie sa 
contina adaosuri care ar putea duce la incendii 
sau explozii in compresor. 
_ La desfacerea cuplajului furtunului, piesa de 
cuplare a furtunului se va tine cu mana pentru a 
se evita vatamarile provocate de furtunul aruncat 
cu presiune inapoi. 
_ La lucrarile cu pistolul de purjare se vor purta 
ochelari de protectie. Datorita corpurilor straine si 
a pieselor purjate imprejur pot interveni usor 
vatamari. 
Cu pistolul de purjat nu se va purja asupra 
persoanelor si nu se vor curata hainele de pe 
corp. 
Indicatii de folosire la pulverizarea vopselei! 
_ Nu se vor prelucra lacuri sau solventi cu un 
punct de aprindere mai mic de 55 °C. 
_ Lacurile si solventii nu se vor incalzi. 
_ Daca se prelucreaza lichide daunatoare 
sanatatii, drept protectie sunt necesare aparate 
filtrante (masti de fata). Tineti cont si de datele 
referitoare la masurile de protectie ale 
producatorilor acestor substante. 
_ Se va tine cont de datele si simbolurile din 
reglementarile referitoare la substantele 
periculoase prezentate pe ambalajul materialului de prelucrat.  
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La folosirea aparatului trebuiesc respectate cateva 
masuri de siguranoa pentru a se putea evita 
accidentele si pagubele. Cititi cu atentie aceste 
instructiuni de folosire. Pastrati-le cu grija pentru a 
avea intotdeauna la dispozioie informatiile necesare. 
Daca dati aparatul unei alte persoane, va rugam sa 
inmanati si aceste instructiuni de folosire. 
Noi nu preluam nici o garantie pentru accidente sau 
pagube care provin din nerespectarea acestor 
instructiuni de folosire si a indicatiilor de siguranta. 

La folosirea acestui compresor, 
pentru evitarea socurilor electrice, pericolelor de 
accidentare si incendiu trebuiesc respectate 
urmatoarele masuri de siguranta fundamentale. 
 
Descrierea aparatului 
1. Filtru de sucţiune 
2. Recipient sub presiune 
3. Roată 
4. Picior suport 
5. Cuplaj rapid (presiune a aerului reglată) 
6. Manometru (presiunea setată poate fi citită) 
7. Regulator de presiune 
8. Comutator pornit/oprit 
9. Maner de transport 
10. Ventil de siguranţă 
11. Şurub de scurgere pentru apa de condens 
12. Manometru (presiunea din recipient poate fi citită) 
13. Vizor pentru ulei 
14. Dop de inchidere pentru ulei (orificiu de 
introducere al uleiului) 
15. Şurub de evacuare al uleiului 
16. Cuplaj rapid (presiune a aerului comprimat 
nereglată) 

Domeniul de utilizare 
Compresorul serveste la producerea aerului 
comprimat pentru echipamente actionate cu aer sub 
presiune. 
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că maşinile noastre 
nu sunt construite pentru utilizare in domeniile 
meşteşugăreşti şi industriale. Noi nu preluăm nici o 
garanţie atunci cand aparatul este folosit in 
intreprinderile meşteşugăreşti sau industriale ori in 
scopuri similare. 
Maşina se va utiliza numai conform scopului pentru 
care este concepută. Orice altă utilizare nu este în 
conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau 
vătămările rezultate în acest caz este responsabil 
utilizatorul/operatorul şi nu producătorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date tehnice 
Racordul de retea: 230 V~ 50 Hz 
Puterea motorului kW: 1,5 
Modul de funcţionare S1 
Turaoia compresorului min-1: 2850 
Presiunea de lucru (in bari): 8 
Volumul recipientului de presiune (in litri): 43 
Capacitatea de aspiraoie teoretica l/min.: 179 
Nivelul puterii sonore LWA in dB: 96 
Modul de protecoie: IP20 
Greutatea aparatului in kg: 23 
Numar racorduri rapide: 2 
 
Indicatii de amplasare 
_ Verificati aparatul de eventualele deteriorari pe 
timpul transportului. Deteriorarile respective se 
vor transmite imediat firmei transportoare care a 
livrat compresorul. 
_ Compresorul se va amplasa in apropierea 
consumatorului. 
_ Se va evita folosirea conductelor de aer si a 
cablurilor de alimentare (cabluri prelungitoare) 
lungi. 
_ Aerul aspirat trebuie sa fie uscat si lipsit de praf. 
_ Compresorul nu se va amplasa in incaperi 
umede sau ude. 
_ Compresorul se va folosi numai in incaperi 
corespunzatoare (bine aerisite, temperatura 
ambianta +5 °C - +40 °C). In incapere nu are 
voie sa existe praf, acizi, vapori, gaze explozive 
sau inflamabile. 
_ Compresorul se preteaza la utilizare in incaperi 
uscate. In intervalele in care se lucreaza cu apa 
de stropit este interzisa folosirea compresorului. 
_ Inainte de punerea in funcţiune trebuie verificat 
nivelul uleiului in pompa compresorului. 
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Montarea rotilor (3) 
Rotile trebuiesc montate conform figurii 5. 
Montarea piciorului (4) 
Amortizorul de cauciuc trebuie montat conform figurii 6. 
Montarea filtrului de aer (1) 
Indepărtaţi blocajele folosite pe timpul transportului 
cu o şurubelniţă sau cu o sculă similară şi fixaţi filtrul 
de aer (1) prin inşurubare pe aparat. (Fig. 7) 
Schimbarea dopului de inchidere pentru ulei(14) 
Indepărtaţi capacul de transport de la orificiul de 
umplere cu ulei cu ajutorul unei şurubelniţe şi aşezaţi 
dopul de inchidere (14) in orificiul respectiv (Fig. 8). 
Racordul electric 
Compresorul este echipat cu un cablu de retea cu 
stecher cu contact de protectie. Acesta poate fi 
racordat la orice priza cu contact de protectie de 230 
V ~ 50 Hz care este prevazuta cu o siguranta de 16 
A. Inainte de punerea in folosita verificati daca 
tensiunea de retea corespunde cu tensiunea de 
functionare mentionata pe placuta cu datele 
aparatului. Cablurile de alimentare lungi precum si 
prelungitoarele, tamburii de cablu si altele provoaca 
scaderea tensiunii si pot impiedica pornirea 
motorului. La temperaturi joase sub +5° C pornirea 
motorului este prejudiciata de mersul greoi. 
Intrerupător pornire/oprire (8) 
Compresorul se porneşte prin tragerea afară a 
butonului (8). 
Pentru oprirea compresorului butonul (8) trebuie 
apăsat in jos. (Fig. 2) 
Reglarea presiunii (figura 1): 
Cu ajutorul regulatorului de presiune (7) poate fi 
reglata presiunea la manometru (6). 
Presiunea reglata poate fi luata la cuplajul rapid 
(5). 
Pe manometru (12) poate fi citită presiunea din 
recipient. 
Presiunea din recipient poate fi preluată cu 
ajutorul cuplajului rapid (16). 

Verificarea cu regularitate a nivelul uleiului 
Amplasaţi compresorul pe o suprafaţă plană, dreaptă. 
Nivelul de ulei trebuie să se afle intre MAX şi MIN a 
vizor. 
Schimbarea uleiului: Ulei recomandat: SAE 15W/40 
sau similar. 
Uleiul din prima umplere trebuie schimbat după 100 
de ore de funcţionare. După aceea uleiul trebuie 
evacuat după fiecare 500 de ore de funcţionare şi pus 
altul nou in loc. 

Curăţarea filtrului de sucţiune (1) 
Filtrul de sucţiune impiedică aspirarea prafului şi a 
murdăriei. Este necesar ca acest filtru să fie curăţat 
cel puţin la fiecare 300 de ore de funcţionare. Un filtru 
de sucţiune infundat reduce considerabil puterea 
compresorului. Indepărtaţi filtrul de pe compresor şi 
desfaceţi şurubul fluture de pe filtrul de aer. Acum 
puteţi scoate filtrul din cele două jumătăţi ale carcasei 
de plastic, să il scuturaţi şi să il suflaţi cu aer 
comprimat la presiune joasă (cca. 3 bari). Poziţionaţi 
apoi filtrul la loc. 
 
    

    

    

    

    

    

    

Reglarea comutatorului de presiune 
Comutatorul de presiune este reglat din fabrica. 
Presiunea de pornire ca. 6 bari 
Presiunea de oprire 8 bari 
Schimbarea cablului de racord la 
reţea 
In cazul deteriorării cablului de racord la reţea a 
acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta 
trebuie inlocuit de către producător sau un scervice 
clienţi sau de opersoană cu calificare similară. 
Curatirea si intretinerea 
_ Atentie! 
Inaintea tuturor lucrarilor de curatire si 
intretinere se va scoate stecherul din priza. 
_ Atentie! 
Asteptati pana cand compresorul s-a racit 
complet! Pericol de ardere! 
_ Atentie! 
Inaintea tuturor lucrărilor de curăţire şi 
intreţinere cazanul se va scoate de sub presiune. 
Curatirea 
_ Pastrati dispozitivele de protectie cat mai curat 
posibile. Stergeti aparatul cu o carpa curata sau 
suflati praful de pe el cu aer sub presiune la o 
presiune mica. 
_ Recomandam curatirea aparatului imediat dupa 
utilizare. 
_ Curatati aparatul cu regularitate cu o carpa 
umeda si putin sapun. Nu folositi detergenti sau 
solventi; acestia pot ataca partile din material 
plastic. Fiti atenti sa nu intre apa in interiorul 
aparatului. 
_ Inainte de curăţire, furtunul şi uneltele de stropit 
se vor demonta de pe compresor. Compresorul 
nu se va curăţa cu apă, solvenţi sau ceva 
asemănător. 
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Reglarea presiunii exterioare:  
Exista 2 racorduri de evacuare si 2 aparate de masurat 
presiunea pe acest compresor:  
● Manometrul A – acest aparat va indica presiunea de iesire 
fixata de regulator.  
● Manometrul B – acest aparat va indica presiunea din 
rezervor.  
● Racordul A – racord de presiune care este fixat la regulator 
prin care este atasat manometrul A  
● Racordul B - racord de presiune care este asemanator cu cel 
al rezervorului prin care este atasat manometrul B.  
● In timp ce compresorul functioneaza manometrul B va 
mentine presiunea ridicata pana cand va ajunge la valoarea ei 
maxima ( aproximativ 8 bar ) si motorul va inceta sa mai 
functioneze.  
● Manometrul A va pastra presiunea ridicata pana cand va 

atinge valoarea data de regulator, iar daca aceasta presiune 

este mai mica decat cea maxima, compresorul va continua sa 

functioneze pana la atingerea presiunii cerute. 

Reglarea presiunii  
Presiunea pe racordul A este reglata prin rotirea butonului de 
la regulator pana la presiunea dorita indicata pe manometrul 
A.  
● Asigurati-va ca toti robinetii sunt inchisi complet.  
● Deschideti compresorul si permiteti acestuia sa ajunga la 
presiunea maxima.  
● Verificati daca presiunea este indicata pe manometrul A.  
Daca presiunea dorita este mai mica decat presiunea indicata 
de manometrul A:  
● Rotiti butonul regulatorului in sens invers acelor de 
ceasornic pana cand manometrul va indica presiunea dorita.  
● Strangeti inelul de blocare de culoare rosie in sensul invers 
de rotatie al butonului pentru a obtine presiunea dorita.  
Daca presiunea dorita este mai mare decat presiunea indicata 
de manometrul A:  

● Rotiti butonul regulatorului in sensul acelor de ceasornic 
pana cand manometrul va indica presiunea dorita.  
● Strangeti inelul de blocare de culoare rosie in sensul invers 

de rotatie al butonului pentru a obtine presiunea dorita 

Nota: al doilea racord ( racordul B ) nu trebuie folosit in mod 

uzual, trebuie sa fie utilizat doar pentru unelte cu aer 

comprimat sau in aplicatii care nu sunt de precizie ridicata. 


