
Üzemi feszültség: 12 V egyen (a szivargyújtó aljzatból) 
Áramfelvétel: max. 12 A 
Üzemi nyomás max. 17 bar / 250 psi  
Levegőszállítás 12 liter/perc 
Dugattyúátmérő: 1,6 cm 
Levegőtömlő hossza: 50 cm 
Csatlakozókábel hossza: 300 cm 
Méretek (sz x ma x mé): 14,5 x 12 x 7 cm 
Súly 510 gramm 

 

 

Kompresszor 12 V / 17 bar 
Rend. sz. 84 18 79 

1.  Rendeltetésszerű használat: 

 

 

Verzió: 09/12 

7.  Nyissa fel a feszítőkart, és vegye le a csatlakozót. Zárja le az abroncs szelepét (pl. csavarja fel a 
szelepsapkát). 

 

 

Biztonsági okokból hagyja mindig nyitva a feszítőkart, amikor nem használja a kompresszort. 
 

 

5.  Karbantartás és tisztítás 

• Húzza ki a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzatból, amikor tisztítja a készüléket. 
• A készülék külsejét csak egy puha, száraz kendővel vagy ecsettel szabad tisztítani. 

A készülék alkalmas hagyományos abroncsok és szabadidős cikkek, pl. labdák, gumicsónakok, 
gumimatracok stb. felfújására. A tápáramellátást gépkocsija 12 V-os szivargyújtó aljzata szolgáltatja. 

 
Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy módosítása.  
A fentiektől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek 
léphetnek fel, pl.  rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye.  Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze 
meg.  A készüléket csak használati útmutatóval együtt adja tovább.  

2. A szállítás tartalma 

• kompresszor 
• 3 db kiegészítő adapter 
• használati útmutató 

3. Biztonsági tudnivalók: 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat 

tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a jelen használati útmutatónak a 

szakszerű kezelésre vonatkozó utasításait, nem vállalunk felelősséget az ebből követező 

anyagi és személyi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság 

és a garancia is. 

Személyek/a készülék biztonsága 
• A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.  
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek 

kezében.  
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, magas 

páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 
• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 
• Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a használatból, és 

gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A biztonságos használat akkor nem 
lehetséges már, ha a készülék 
- szemmel látható sérülést szenvedett, 
- nem működik rendeltetésszerűen, 
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  
- szállítás közben túl nagy terhelésnek volt kitéve.  

• Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is 
megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a 
készüléket csatlakoztatja. 

• A kompresszort csak 12 V egyenfeszültségről szabad táplálni (pl. gépkocsi-szivargyújtóaljzat). Más 
feszültség tönkreteszi a kompresszort! 

• A kompresszor nem alkalmas tehergépkocsik, mezőgazdasági gépek stb. abroncsainak a felfújására, 
mivel ezeknek nagyobb a felfújási nyomása, és nagy levegőmennyiségre van szükségük. 

• A maximális működési idő 10 perc. E fölött a kompresszort 10 percig hűlni kell hagyni, mielőtt újból 
használhatná. 

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!  
• Vigyázzon arra, hogy a felfújt abroncsban, ill. gumicsónakban, labdában stb. ne legyen a megengedettnél 

nagyobb nyomás. Robbanásveszély áll fenn! 
• A nagy áramfelvétel miatt lemerülhet a gépkocsi akkumulátora, ha a kompresszort gyakran és hosszú 

időn át használja. 
• Használat előtt vizsgálja meg a kompresszort, hogy nem sérült-e; ha sérülést állapít meg, már ne 

használja. 

Egyebek 
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy 

csatlakoztatásával kapcsolatban. 
• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztessen. 
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a 

műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 

4. Bánásmód 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy vegyszert, mert megtámadhatják a 
készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a készülék működésére. 

• A kompresszor nem tartalmaz Ön által karbantartandó részeket. 
• A készüléket csak szakképzett szerelő javíthatja/nyithatja fel, aki tisztában van a kapcsolódó 

veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal. 

6. Eltávolítás 
 

Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék 
közé. 
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

 

 

7. Műszaki adatok 

 
1. Rakja a kompresszort stabil, sík felületre a felfújni kívánt abroncs, ill. szabadidős cikk mellé. 
2. Nyissa fel a levegőtömlő végén lévő feszítőkart. 
3. Vegye le az abroncs szelepsapkáját, és csavarja fel szorosan a csatlakozót az abroncs szelepére. Adott 

esetben alkalmazzon egy megfelelő csatlakozóadaptert, ha pl. gumimatracot, gumicsónakot stb. akar 
felfújni. 

4. Zárja rá a feszítőkart. 
5. Dugja be a csatlakozódugót gépkocsija 12 V-os szivargyújtó aljzatába, hogy beinduljon a kompresszor. A 

kompresszor maximális áramfelvétele 12 A. 
6. Ha a szükséges nyomás előállt, húzza ki a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzatból. A  csatlakozódugót 

ne a kábelnél fogva húzza ki a szivargyújtó aljzatból. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ez a kezelési  útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau 
kiadványa. 
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy 
elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével  lehetséges.  Az 
utánnyomás - kivonatos formában is - tilos.  
Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  A 
műszaki adatok és a kivitel módosításának a jogát fenntartjuk. 
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