Prosedyre for bruk av bærbar kompressor

Alle som skal bruke den bærbare kompressoren skal være opplært i bruken av den.
Opplæringen kan kun gis av kompressoransvarlig eller av medlemmer som han/hun har
utnevnt til hjelpeinstruktører.
Under opplæringen må medlemmet gjøres oppmerksom på de farer som er forbundet med å
bruke kompressoren.
Ved bruk av den bærbare kompressoren skal dette logges i den tilhørende kompressorboken.
Styret v/kompressoransvarlig skal varsles umiddelbart ved skade eller feil på kompressor eller
tilhørende utstyr.
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Sjekk at det er olje på kompressoren. Start aldri kompressoren uten at det er olje.
Sjekk at det er bensin på tanken (NB! 95 bensin, IKKE 2-takts olje i).
Åpne dreneringskranene (To stk. nede ved enden på kompressoren).
Kople flasken til fyllekranen. Avblødningskranen (lite ratt på fylle kranen) skrus helt
igjen (til den stopper).
Åpne bensin kranen.
Sett startbryteren på ON.
Sjekk at gasspådraget står på max.
Sett choke’en midt mellom min og max hvis motoren er kald.
Dra i startsnor til kompressoren starter (kan kreve et par forsøk).
Steng dreneringskranene (ref. pkt. 3).
Vent til trykket har steget til 80 bar før flaskekranen åpnes.
Under fylling skal dreneringskranene åpnes minst hvert 20 minutt for å fjerne fukt.
Kompressoren har sikkerhetsbryter som skal stoppe kompressoren når trykket er 215 220 bar, men en bør ikke stole hundre prosent på denne. Følg med under fylling.
Når fyllingen er ferdig og kompressoren er stanset, stenges egen flaske.
Steng så nåleventilen ved enden av fylleslangen.
Avblødningskranen skrus helt opp (til den stopper). Trykket er da blødd ned i
fyllekranen, men ikke i hele kompressorsystemet.
Fylleslangen koples fra egen flaske.
Hvis flere flasker skal fylles, utfør punkt 4, 6, og 9 - 17 om igjen.
Bensinkranen må stenges etter bruk. Dette er viktig, ellers kan det renne bensin fra
tanken og ned i motoren.
Startbryteren settes på OFF.
Når all fylling er ferdig, stenges dreneringskranene. Disse skal stå stengt når
kompressoren ikke er i bruk.
For å unngå at fukt trenger inn i filtrene skal det alltid være minst 40 bar i systemet.
Skift filter hver 25. time. Sjekk automatisk timeteller mot timeteller verdi på telleverk.

