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NAMEN UPORABE
Ta kakovosten 12V kompresor je primeren za napihovanje pnevmatik avtomobilov, karavanov,
dostavnih vozil oziroma gum koles. S priloženim adapterji je poleg tega možno napihovanje žog,
pnevmatik koles, zračnih blazin, itd.
LED osvetljava skrbi za udobno uporabo pri temi. Obratovalni pritisk znaša maksimalno 10 barov.
Napajanje poteka preko 12V / DC.
Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg tega je to povezano z
nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Varnostne napotke morate nujno
upoštevati. Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.

RAZLAGA SIMBOLOV
Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen, ko obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr.
zaradi električnega udarca.
Simbol z klicajem v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v tem navodilu za
uporabo, ki jih morate nujno upoštevati.
Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke za upravljanje.
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VARNOSTNI NAPOTKI
Za škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil, ne velja več pravica iz
garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, ne
prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Izdelek ne sme biti spremenjen ali rekonstruiran, ker drugače ne velja več pravica do dostopa
(CE) in pravica iz garancije.
Izdelek ne sme biti izpostavljen težki mehanski obremenitvi. Padec z nizke višine lahko vodi k
okvari izdelka.
Kompresor lahko obratuje samo na 12V enosmerni napetosti (npr. vtičnica za cigaretni
vžigalnik osebnega avtomobila).
Pri nizkem pritisku (približno do 5 bar / 75 psi) je maksimalen čas obratovanja pri 15 minutah;
na tem 5 minut. Nato se mora kompresor za približno 10 minut ohladiti, preden ga lahko
ponovno uporabite.
Kompresor nikoli ne sme obratovati brez nadzora. Otroci se naj ne zadržujejo v bližini
kompresorja.
Preprečite direktno sončno sevanje, vročino ali mraz.
Kompresor ne sme biti vlažen ali moker.
Pazite na to, da v napihnjenih pnevmatikah oziroma v gumijastem čolnu, žogi, itd. dopusten
maksimalen pritisk ne bo presežen. Nevarnost eksplozije!
Zaradi previsoke porabe toka se lahko akumulator vozila zaradi kompresorja izprazni, ko bo
kompresor obratoval pogosteje in dlje časa.
Kompresor ne vsebuje delov, ki bi jih vi lahko vzdrževali, nikoli ga ne razstavite. Pred
začetkom obratovanja preverite, če je kompresor poškodovan; v primeru ugotovljenih škod, ga
ne obratujte več.
Kompresorja ne uporabite za namene, za katere ni namenjen.
Elektronske naprave niso igrače in jih hranite izven dosega otrok!
V primeru dvomov o pravilni uporabi izdelkov ali glede varnosti, se obrnite na kvalificiranega
strokovnjaka.
Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
Kadar se domneva, da nenevarno obratovanje ni več možno, morate prenehati z obratovanjem
naprave in jo zavarovati pred nenadzorovanim obratovanjem.
Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva, ko:
- so na napravi vidne škode,
- naprava ne deluje več,
- je naprava bila dlje časa hranjena pod neugodnimi pogoji,
- je naprava bila izpostavljena težkim transportnim obremenitvam.
Ne zlivajte tekočin po električnih napravah. Obstaja visoka nevarnost požara ali življenjsko
nevarnega električnega udarca.
Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo kvalificiran strokovnjak oziroma servisna
služba.
V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na našo tehnično
pomoč ali druge strokovnjake.
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UPORABA
Kompresorja nikoli ne obratujte med vožnjo.
•

•

•
•

Odstranite pokrov ventila pnevmatike in priključek trdno privijte na ventil pnevmatike.
Eventualno uporabite primeren adapter, ko želite napihniti zračno blazino, gumijast čoln, ipd.
Zaprite napenjalo.
Za zagon kompresorja morate vtič vtakniti v 12V vtičnico cigaretnega vžigalnika vašega vozila
in stikalo za vklop / izklop namestiti na pozicijo vklopa. Poraba toka kompresorja znaša
približno 12,5A.
Ko je potreben pritisk dosežen, morate stikalo za vklop / izklop namestiti na pozicijo izklopa in
vtič potegniti iz vtičnice cigaretnega vžigalnika (vtiča ne potegnite ven za kabel).
Odvijte priključek. Zaprite ventil pnevmatike (npr. privijte pokrov ventila).

VKLOP LED OSVETLJAVE
Kompresor z LED osvetljavo ima še eno stikalo za vklop / izklop, kateri je predviden za vklop
oziroma izklop LED osvetljave.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Izdelek razen menjave baterij ne terja vzdrževanja.
Za čiščenje zunanjosti ohišja komponent zadostuje čista, suha in mehka krpa. Pri močnejši
umazaniji lahko krpo navlažite z mlačno vodo.
V nobenem primeru ne uporabite čistil.

ODSTRANITEV

Električnih in elektronskih izdelkov ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke!
Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.
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TEHNIČNI PODATKI
Napajanje:
Poraba toka:
Maksimalen čas obratovanja:
Črpanje zraka:
Teža:
Mere:
Delovno temperaturno območje:

12V / DC
maksimalno približno 12,5 amperov
15 minut
35 l / uro
2120 g
180 x 100 x 160 mm
-30oC do 50oC
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek:
Kat. št.:

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
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