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Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this 
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the 
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of 
operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB 
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese 
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss 
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste 
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar 
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra 
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas 
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av 
bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän 
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja 
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen 
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten 
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne 
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den 
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique 
les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette 
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé 
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions 
d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega 
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden 
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu 
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. 
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze 
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet 
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB • 2021-09-02

JULA AB 
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN
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1 Inledning
1.1 Beskrivning
Produkten är en luftkompressor avsedd för användning i torr miljö.

1.2 Symboler 
Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före 
användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov.

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och 
föreskrifter.

Avfallshanteras som elektriskt/elektroniskt avfall.

1.3 Produktöversikt
(Bild 1)

1. Sladd

2. Strömbrytare

3. Handtag

4. Insugsöppning

5. Luftutlopp

2 Säkerhet
2.1 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall 

och/eller personskada.

 VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på 

produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar för användning

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall 

och/eller personskada.

 ● Läs dessa anvisningar noga före användning.

 ● Håll barn och obehöriga personer borta från produkten.

 ● Använd lämpliga skyddskläder.

 ● Använd ögonskydd.

 ● Använd andningsskydd vid arbete i dammig miljö.

 ● Använd hörselskydd.

 ● Arbetsområdet ska hållas väl städat och i god ordning. Ostädade och 
belamrade utrymmen ökar risken för skador.

 ● Arbetsområdet ska hållas väl upplyst.

 ● Undvik oavsiktlig start – kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge 
innan stickproppen sätts i.

 ● Skydda sladden från värme, olja och skarpa kanter.

 ● Utsätt inte produkten för regn eller fukt.

 ● Använd inte produkten i fuktig eller våt miljö.

 ● Använd inte produkten i miljö där damm, syror, ånga eller lättantändliga 
eller explosiva gaser förekommer.

 ● Använd inte produkten i miljö där lättantändliga vätskor eller gaser 
förekommer.

 ● Se till att insugningsluften är torr och dammfri.

 ● Se till att insugningsluften är fri från lättantändliga eller explosiva gaser 
och ångor.

 ● Använd inte produkten om delar saknas eller är skadade eller om 
strömbrytaren inte fungerar. 

 ● Försök inte reparera produkten. Om produkten är skadad eller inte 
fungerar normalt ska den repareras av behörig servicerepresentant.

 ● Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och 
kylskåp. Risk för elolycksfall.

 ● Använd produkten endast med belastning inom angivet område.

 ● Undvik att använda långa luftslangar och långa förlängningssladdar.

 ● Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

 ● Rikta aldrig tryckluftsverktyg eller tryckluftsstrålar mot dig själv, andra 
människor eller djur.

 ● Dra ut stickproppen när produkten inte används.

 ● Dra ut stickproppen före underhåll.

 ● Håll stadigt i luftslangkopplingen när luftslangen ska kopplas bort från 
produkten. Lufttrycket kan få slangkopplingen och slangen att kastas iväg 
med stor kraft.

 ● Förvara produkten torrt i slutet utrymme, oåtkomligt för barn, när den inte 
används.

 ● Rengör produkten regelbundet.

2.3 Säkerhetsanvisningar för arbete med 
tryckluft samt sprutmålning

 ● Använd inte färg eller lösningsmedel med lägre flampunkt än 55 °C.

 ● Utsätt inte färg eller lösningsmedel för värme.

 ● Använd friskluftsmask eller gasfiltermask vid arbete med hälsoskadliga 
vätskor. 

 ● Följ alltid säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av hälsoskadliga 
vätskor och ämnen.

 ● Kontrollera att arbetsområdet är fritt från öppen låga, gnistor och andra 
antändningskällor. Färgångor är antändliga.

3 Användning
3.1 Användning av produkten

1 Anslut luftslangen till tryckluftsutloppet. Kontrollera att inga luftläckor 
förekommer.

OBS! Använd adapter 1/4’’–1/8’’ för anslutning av luftslang 1/4’’ BSP 

eller NPT.

2 Anslut det luftverktyg som ska användas.

3 Sätt i stickproppen i ett nätuttag.

 VARNING! Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan 

stickproppen sätts i.

4 Slå till strömbrytaren för att starta produkten.

5 Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge.

OBS! Produkten stängs av automatiskt när lufttrycket når 4 bar 

(inställbart).
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4 Avfallshantering
4.1 Avfallshantering av produkten
Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. 
Produkten får inte brännas.

5 Tekniska data
Tekniska data

Märkspänning 230 VAC, 50 Hz

Uteffekt 124,7 W

Överhettningsskydd Ja

Luftflöde 20–23 l/min

Anslutning för luftslang Gänga 1/8'' BSP eller NPT

Mått 210 x 140 x 165 mm

Vikt 3,2 kg

Ljudnivå 45 dB

Deklarerade värden för vibration och buller har fastställts enligt 
standardmetod och kan användas för jämförelse mellan produkter. Värdena 
kan också utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning. Uppmätta 
värden har fastställts enligt EN 62841-2-5:2014.

 VARNING! Vibration och buller vid faktisk användning kan avvika 

från deklarerade värden, beroende på hur produkten används och vilket 

material som bearbetas. Lämpliga skyddsåtgärder för användare måste 

fastställas utifrån faktiska användningsförhållanden, med hänsyn tagen 

till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och tomgångstid, utöver 

den tid strömbrytaren är intryckt.
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