
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G80300

DADOS TÉCNICOS:
Tanque horizontal em aço, com cilindro de 47mm, e 2 rodas.
Entrega máxima: 210 L / min
Tipo de Drive: Direct Drive
Tipo de Lubrificação: Óleo
Classificação Decibel: 91 dB (A)
Tensão: 230 V, 50Hz
Potência: 2,5 hp
Velocidade: 2850rpm
Pressão máxima: 8bar / 115psi
Peso: 20 kg

AVISO!!
Ao usar o dispositivo, observe as precauções de segurança para evitar ferimentos e danos. 
Por favor, leia o manual de instruções.
No caso de transferência de equipamento para outra pessoa, por favor, por favor passe 
também o manual do operador.
Não somos responsáveis por acidentes ou danos causados pela não-observância destas instruções de operação e segurança.

SEGURANÇA
Preste atenção especial para as partes móveis do compressor, sob quaisquer circunstâncias deve tocá-las durante a operação.
Nunca utilize o compressor se forem removidas as tampas protetoras.
Use sempre roupas adequadas. Não use roupas largas ou jóias podem ser capturados ao mover peças.
Ao trabalhar ao ar livre, recomendamos o uso de luvas de borracha e calçado antiderrapante.
Caso tenha cabelos longos, deve usar uma rede de cabelo.
Proteja-se contra choque elétrico. Evite o contacto físico com as partes ligadas à terra do dispositivo, por exemplo tubos, radiadores, aquecedores e 
dispositivo de arrefecimento.
Remova a ficha de alimentação quando não estiver em uso ou quando for executar a manutenção de modo a evitar a ligação acidental.
Quando não utilizado o compressor deve ser armazenado em local seco, fechado e inacessível a crianças
Mantenha o local de trabalho arrumado. A desordem pode causar ferimentos graves.
Mantenha as crianças longe do aparelho! Não permita que pessoas não autorizadas estejam perto do compressor.
Não transportar o equipamento pelo cabo. Proteja o cabo de calor, óleo e bordas afiadas.
Cuide do compressor, verifique se o compressor está sempre limpo.
Siga as regras de manutenção. Verifique regularmente a ficha e o cabo, e em caso de dano deve ser reparado por um centro de serviço autorizado.
Ao trabalhar ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão destinados e rotulados para uso ao ar livre.
Se houver alguma falha, antes de continuar a utilizar o compressor, verifique cuidadosamente os equipamentos para garantir que cumprem 
adequadamente suas funções
Para sua própria segurança, use somente acessórios e equipamentos adicionais recomendadas pelo fabricante. O uso de outros acessórios e 
equipamentos que não o recomendado no manual, pode significar perigo.
Ao usar um compressor deve usar protetores de ouvido.
Gases ou vapores sugados pelo compressor não devem conter contaminantes pois podem provocar um incêndio ou explosões no interior do 
compressor.
O compressor tem que ser alimentado com tensão adequada de acordo com os parâmetros especificados na placa de identificação.
Não utilizar solventes, gasolina, etc., para a limpeza das partes de plástico do compressor.
O compressor deve ter ligação terra para garantir a segurança dos utentes contra choque elétrico.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E SUAS PARTES
1. Cobertura
2. Alça
3. Interruptor / Interruptor
4. Válvula de segurança
5. Rodas
6. Tanque
7. Bomba do compressor do motor
8. Orifício de recarga de óleo
9. Lugar para filtro de ar

INSTALAÇÃO
Certifique-se de que o compressor está estável e não se move durante a operação. Se descobrir qualquer instabilidade, deve ser corrigida. Se o 
compressor estiver localizado em altura, deve ser protegido para que não caia.
Para garantir uma boa ventilação e eficiência, o arrefecimento do motor deve ser colocado a pelo menos 1 m da parede.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O compressor deve ser movido apropriadamente. Não vire o compressor, não levante compressor com com cordas ou ganchos, etc.
Substitua o tampãp de plástico com a vareta de óleo ou o parafuso apropriado incluído na embalagem.
Verifique o nível de óleo do indicador no indicador ou no visor.

pressostato

medidor de pressão
manómetro de pressão do tanque

válvula redutora válvula de segurança



CONEXÃO ELÉTRICA
No caso da fonte de alimentação monofásica, o compressor é fornecido com um cabo aterrado adequado.
O compressor deve ser conectado a uma tomada aterrada e com um cabo aterrado. Em caso de trifásico a fonte de alimentação deve ser conectada 
ao compressor por um eletricista. Compressores trifásicos são fornecido sem ficha. Um eletricista deve instalar uma ficha adequada.

UTILIZAÇÃO
Antes de iniciar, certifique-se de que todos os cabos de alimentação estejam conectados corretamente e se os parâmetros da fonte de alimentação 
correspondem à placa de identificação localizada no compressor.
Para alimentação trifásica, certifique-se de que o ventilador esteja girando na direção correta. Isto é confirmado pelo facto de que a correia de 
transmissão gira na direção da seta.
Posicione o interruptor em "O". Em seguida, conecte a ficha de energia a uma tomada elétrica. O próximo passo é mover o interruptor para a posição 
"I". O compressor é totalmente automático e opera com um transdutor de pressão que desliga o compressor quando a pressão máxima do tanque é 
atingida. Também ligando automaticamente quando o valor no tanque atinge o mínimo. A diferença entre os valores de pressão máxima e mínima é
2 bar (29 psi). Quando o compressor é conectado pela primeira vez à fonte de alimentação, a pressão máxima deve ser alcançada no tanque e 
monitorar o comportamento do compressor.
ATENÇÃO !!! Algumas partes do compressor podem atingir altas temperaturas durante a operação.
Evite o contato para evitar queimaduras. O motor do compressor está equipado com um motor automático e interruptor de sobreaquecimento.
Se o motor desligar automaticamente devido a superaquecimento, espere durante alguns minutos e ligue manualmente o interruptor.

AJUSTE DO VALOR DE PRESSÃO
Em muitos casos, não é necessário trabalhar com valores máximos de pressão do tanque. Para este efeito, o compressor é equipado com um 
regulador de pressão, sua configuração correta permite ajustar os valores pressão no tanque.
Puxe o botão rotativo para cima e ajuste a pressão girando-a no sentido horário para aumentar o valor de pressão e na direção oposta para reduzir a 
pressão. Após o valor desejado, bloqueie o botão rotativo empurrando-o para baixo.
AVISO !!! Em alguns casos, não é possível proteger o botão, então é suficiente configurá-lo com o valor desejado de pressão.

MANUTENÇÃO
Antes de executar qualquer trabalho de manutenção, certifique-se de que:
- interruptor está na posição "O»
- o pressostato e o botão de controle estão ajustados em "O»
- Não há pressão no tanque
Após cada 50 horas de operação, recomenda-se remover o filtro e limpar o filtro de ar ar comprimido. Também é recomendado substituir o filtro de vez 
em quando ao trabalhar em um ambiente limpo, mais frequentemente se trabalhar em um ambiente poluído.
O compressor condensa a água durante a operação. Seque o recipiente pelo menos uma vez por semana. Faça este passo com cuidado porque a 
pressão no tanque pode ser considerável. A pressão recomendada para esta operação é de no máximo 1-2 bar. O condensado não deve ser 
descarregado dos compressores de óleo porque contém óleo.

ÁGUA
O tanque do compressor está equipado com uma válvula de drenagem. Regularmente drene a água do tanque usando uma válvula de drenagem 
localizada na parte inferior do tanque. Desenrosque a válvula, drene a água e depois aperte a válvula. Trabalhos de manutenção similares devem ser 
realizados com um dissipador de calor e regulador de pressão.

CONTROLE
A inspeção do interior do tanque do compressor é assegurada por um visor, e deve ser feita por meio de uma sonda que ilumina o interior do tanque e 
é passada através do visor.

MUDANÇA DE ÓLEO
O compressor é lubrificado com óleo "SAE 5W50". E é recomendado após as primeiras 100 horas de operação a mudança de óleo. A tampa de 
amortecimento de som deve ser removida. Em seguida, desaperte o bujão de drenagem (parafuso) para drenar o óleo e esperar que todo o óleo seja 
drenado, depois volte a apertar o bujão. O óleo deve ser reabastecido até que o nível indicado no visor ou na vareta seja apropriado. Verifique o nível 
do óleo uma vez por semana se estiver faltando, por favor adicione.
Deve ser usado óleo "SAE 5W50", a sua vantagem é a preservação das mesmas características no inverno e no verão.
O óleo utilizado deve ser descartado.

FALHAS POSSÍVEIS E SUAS SOLUÇÕES
1. Perda de pressão através da válvula.
A causa deste problema pode ser uma válvula solta. Para contornar esse problema, alivie a pressão do tanque, em seguida, desaperte a cabeça da 
válvula hexagonal, limpe todas as peças e, em seguida, aparafuse   de volta.
2. Compressor não inicia
Se você está tendo problemas para executar o compressor, verifique o seguinte:
- se os parâmetros da corrente de alimentação do compressor correspondem aos da placa de identificação
- se o cabo de extensão tem os parâmetros corretos
- se a temperatura é muito baixa (abaixo de 0 ° C)
- se está ligado um interruptor térmico
- se o nível do óleo está correto
- se há energia na rede.
3. Compressor não desliga:
Se o compressor não desligar após atingir a pressão máxima e a válvula de segurança for usada, por favor entre em contato com o serviço.

IMPORTANTE
- Não remova nenhum parafuso enquanto o tanque estiver sob pressão.
- Não perfure, solde ou deforme o tanque de ar.
- Não execute nenhum trabalho no compressor enquanto estiver conectado à rede elétrica.
- A temperatura de operação do compressor está entre 0° C e + 35° C.
- Não direcione o jato de água ou outro líquido na direção do compressor.
- Não guarde objetos inflamáveis   perto do compressor.
- Coloque o pressostato em "O" durante o armazenamento.
- É proibido direcionar o fluxo de ar na direção de pessoas ou animais.
- Não transporte o compressor sob pressão.
- Tenha cuidado pois algumas partes do compressor atingem altas temperaturas.
- Mantenha crianças e animais longe do compressor quando ele estiver funcionando.
- Quando pintar com um compressor deve pintar ao ar livre, longe de chamas ou em salas bem ventiladas, e deve usar as devidas proteções (máscara 
facial, óculos de proteção, etc.)
- No caso de um cabo ou uma ficha danificada, a peça deve ser substituída por alguém qualificado.
- Se o compressor for colocado em altura, ele deve ser adequadamente protegido, para não cair.
- Não coloque objetos ou as mãos na capa protetora para evitar acidentes ou danos compressor.



NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.

ARMAZENAMENTO
O compressor deve ser armazenado num local seco com faixa de temperatura de 5° C a 45° C e deve ser protegido das condições atmosféricas. Em 
caso de armazenamento prolongado, cubra-o para mantê-lo protegido do pó. Após um longo período de armazenamento, substitua o óleo por um novo. 
É necessário utilizar acoplamentos de pressão de alta qualidade, em caso de danos é necessário substituí-los por novos, que sejam destinados a este 
tipo de compressor.
A GEKO reserva-se ao direito de fazer alterações e modificações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO TANQUE
O tanque de pressão é projetado para armazenar ar comprimido e deve ser usado no modo estático. O uso adequado do tanque é um pré-requisito 
para a segurança. Portanto, o usuário deve agir da seguinte maneira:
1) operar o tanque adequadamente dentro dos limites de pressão e temperatura especificados pelo fabricante na placa de classificação e no relatório 
do teste, que deve ser cuidadosamente armazenado;
2) não soldar peças sob pressão;
3) garantir que o tanque está equipado com um número suficiente de dispositivos de segurança eficazes e dispositivos de controle; se necessário, 
substitua por novos com as mesmas características previamente aprovadas pelo fabricante. Particularmente importante é a válvula de segurança, que 
deve ser instalada diretamente no tanque sem a possibilidade de deslocamento, deve ter uma maior permeabilidade que o suprimento de ar e deve ser 
ajustada e vedada a uma pressão de 9 bar. O indicador de pressão que mostra o nível perigoso no manómetro deve deve ser marcado em vermelho;
4) evite usar o tanque em salas mal ventiladas, ou perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis;
5) equipe o tanque com um amortecedor de vibrações para evitar fissuras causadas pela vibração do tanque durante a operação; não instale o tanque 
ou quaisquer peças montadas nele no solo ou em outras estruturas rígidas..
6) Previna a corrosão. Dependendo das condições de operação, o condensado pode se acumular dentro do tanque e deve ser removido 
frequentemente. Isto pode ser feito manualmente abrindo o bujão de drenagem ou usando um dispositivo de remoção de condensado automático 
quando instalado no tanque. Do ponto de vista da manutenção, o usuário ou especialista do Centro de Assistência Técnica deve verificar a cada ano 
para garantir que não haja condensação interna no tanque. Se o tanque for usado com um compressor isento de óleo, em alta humidade ou condições 
adversas (ventilação inadequada, fatores agressivos,…), esses controles devem ser realizados com mais frequência. Os controles previstos pelos 
regulamentos devem ser implementados em conformidade com as leis e normas aplicáveis   no território em que o tanque é utilizado.
7) Deve agir racional e razoavelmente de acordo com os regulamentos aplicáveis. São estritamente proibidas de usar o tanque as pessoas não 
autorizadas. O usuário deve cumprir a legislação sobre o uso de equipamentos sob pressão no território em que o tanque é utilizado.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
Todas as peças sujeitas a desgaste natural, usadas para fins diferentes daqueles a que se destina e defeitos decorrentes do transporte ou manuseio 
impróprio, são excluídas da garantia.
Da mesma forma, uma tentativa de manutenção além do recomendado também invalida a garantia.
A garantia aplica-se somente a defeitos causados   por defeitos de material, montagem de fabricação ou tecnológica.
A reivindicação de garantia é nula:
1) Se o produto não foi usado de acordo com as instruções de operação;
2) Se houve qualquer interferência na estrutura da máquina sem o consentimento prévio por escrito;
3) Se o produto foi utilizado em outras condições ou para fins diferentes daqueles a que se destina;
4) Se alguma peça foi substituída por peças não originais;
5) Se existirem danos ou desgaste excessivo devido à falta de manutenção;
6) Se existirem danos causados   por influências mecânicas, térmicas ou químicas externas;
7) Se os defeitos forem causados   por armazenamento ou manuseio inadequado do produto;
8) Se o produto foi usado em um ambiente inadequado, com poeira, humidade, etc;
9) Se o produto foi utilizado para além da carga admissível;
A garantia não se aplica a itens que podem ser desgastados   devido ao seu funcionamento normal (por exemplo, escovas de carvão, vela de ignição, 
etc.)
Use apenas acessórios recomendados e peças de reposição originais para operação do produto.
Assim que um defeito for encontrado deve informar o revendedor que lhe vendeu o produto, e questionar sobre as opções de reparação na oficina 
autorizada. Se a garantia não for reivindicada em tempo útil, poderá não ser aplicada, e será cobrado pelo trabalho e pelos custos associados à 
inspeção, montagem e desmontagem de peças.
Ao fazer reclamações, envie o cartão de garantia devidamente preenchido junto com a prova de compra com uma data de venda.
Entregue o produto em um estado limpo, livre de poeira ou sujeira. Junto com o produto envie seus acessórios originais para determinar o diagnóstico 
exato da falha.
Embale o produto adequadamente, de preferência na embalagem original para não danificá-lo. Danos causados   por embalagens insuficientes
não serão reconhecidos como um defeito de garantia!
Utilize apenas combustíveis e óleos indicados pelo fornecedor. O uso de combustível e óleos inadequados pode causar a perda da garantia.



PROBLEMAS E SOLUÇÕES  
 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÕES 
 

 

O compressor não inicia  

Sem corrente Conectar-se à rede elétrica  
 

 

Fusível queimado Substitua o fusível  

 

 

 

Compressor superaquecido  Esperar 15 minutos até que o compressor arrefeça 
 

 

Pressostato danificado  Contactar o serviço ao cliente  
 

 

Interrupção repentina da  
corrente do circuito  

Fusível incorreto ou sobrecarga no circuito  
Verifique se o fusível está correto, caso esteja, desconectar os 
outros dispositivos que estão ligados à mesma rede e ligar apenas o 
compressor 

 

 

Válvula de retenção ou interruptor de pressão 
danificados Contactar o serviço ao cliente  

 

 

 

Motor liga, mas não 
funciona ou funciona em 
velocidades muito 
baixas 

Tensão demasiado baixa Verifique a tensão com um voltímetro  
 

 

Motor danificado Contactar o serviço ao cliente  
 

 
 

Pressostato ou válvula de retenção  danificados Contactar o serviço ao cliente  
 

 

Ar no cilindro Ajuste a chave para fora por 15 segundos e ligue novamente  
 

 

Proteção contra 
superaquecimento 
desliga o compressor 

Tensão demasiado baixa  Verifique a tensão com um voltímetro  
 

 

Filtro de ar obstruído  Limpar o filtro de ar  

 

 

 

Ventilação inadequada, temperatura ambiente 
demasiado alta  Coloque o compressor numa zona bem ventilada 

 

 

A pressão diminui 
quando o compressor 
está desligado 

Mangueira mal conectada ou com fuga Verifique onde existe a fuga de ar , e isole a zona com fita 
 

 

 

Válvula de drenagem aberta  Apertar a válvula 
 

 

Válvula de controlo não fechada  Verifique e limpe a válvula e, em seguida aperte -a 

 

 

 

Alta humidade no ar de 
exaustão 

Demasiada água no tanque Secar o tanque 
 

 

Humidade ambiente alta  Mover compressor para um local com menor humidade 

 

 

 

Entrada do filtro entupid a Limpar ou substituir o filtro  
 

 

O compressor opera  
continuamente 

Pressostato danificado  Substituir o pressostato  
 

 

Consumo de ar demasiado  alto O compressor não é compatível com a ferramenta. 

 

 

 

Compressor vibra 

Parafusos de fixação soltos  Apertar os parafusos  
 

 

Tampa de borracha do pé do tanque danificada  Substitua a tampa de borracha 
 

 

A eficiência do ar é mais 

baixa do que o 

necessário 

Válvula de drenagem aberta  Apertar a válvula  
 

 

Entrada do filtro suja  Limpar ou substituir o filtro  

 

 

 

Fuga de ar Aperte a mangueira e  as ligações à ferramenta 
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