SLO ‐ NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72

www.conrad.si

NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalni zračni kompresor
Bruder Mannesmann 097‐T
Kataloška št.: 48 29 72

KAZALO
SESTAVNI DELI NAPRAVE .......................................................................................... 3
NAMEN UPORABE..................................................................................................... 3
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI............................................................................ 3
TEHNIČNI PODATKI ................................................................................................... 4
PROSIMO UPOŠTEVAJTE ........................................................................................... 4
DELOVANJE NAPRAVE............................................................................................... 4
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE....................................................................... 4
GARANCIJSKI LIST ....................................................................................................5

2

SESTAVNI DELI NAPRAVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zračni kompresor
Indikator delovanja ali nevarnosti
Prostor za shranjevanje
Tlačna cev
Ročica za zaklep
Kabel z vtikačem
Nastavki za napihovanje
Stikalo za vklop/izklop kompresorja
Stikalo za indikator delovanja in nevarnosti

NAMEN UPORABE
Kompresor je namenjen napihovanju žog in ostalih napihljivih igrač, zračnih blazin,
gumijastih čolnov, pnevmatik kolesa, motorja in avtomobila.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
•
•
•
•
•
•

Kadar kompresorja ne uporabljate, ga vedno shranite na varnem in suhem mestu.
Ne pustite, da se s kompresorjem igrajo otroci.
Pred uporabo kompresor vedno preglejte, da na njem ni vidnih znakov poškodb
in ga uporabljajte le če je v odličnem stanju.
Kakršna koli potrebna popravila lahko izvaja samo usposobljeno osebje.
Prosimo vedno upoštevajte namen uporabe in naprave ne uporabljajte v druge
namene.
Uporabljajte izključno samo dodatke, ki ste jih dobili zraven kompresorja ali ki so
navedeni v teh navodilih za uporabo.
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TEHNIČNI PODATKI
Napetost:
Količina zraka:
Največji pritisk:

12V=
10l/min
17.5 bar (250 psi)

PROSIMO UPOŠTEVAJTE
•
•
•
•
•

Po 15 minutni neprekinjeni uporabi, pustite da se kompresor približno 10 min
ohlaja.
Če potrebujete večji pritisk od 5 barov (75 psi), kompresor po 6 minutah
neprekinjene uporabe zaustavite.
Pred ponovno uporabo pustite, da se kompresor vsaj 10 minut ohlaja.
Ta kompresor ni primeren za napihovanje pnevmatik tovornjaka ali traktorja.
Kompresorja ne pustite delovati brez nadzora in ga hranite izven dosega otrok.

DELOVANJE NAPRAVE
•
•
•
•
•
•
•

Sprostite ročico zaklepa zračne odprtine in pritisnite izhod na zračnem ventilu.
Ustrezni nastavek namestite na zračno odprtino in ga pritrdite z nagibanjem
ročice za zaklep.
Vtikač kompresorja vstavite v cigaretno vtičnico v vašem vozilu in vklopite
kompresor (stikalo 8).
Za napihovanje žog, napihljivih igrač ali zračnih blazin so priloženi 3 nastavki.
Ko kompresor doseže ustrezni pritisk, vtikač izvlecite iz cigaretne vtičnice in
nastavek odstranite z zračne odprtine. Ne pozabite pritrditi pokrova ventila, če je
to potrebno.
S primerno napravo za merjenje pritiska redno preverjajte tlak v pnevmatikah
kolesa, motorja in avtomobila.
Med shranjevanjem kompresorja mora biti ročica zaklepa odprta.
Sprednjo indikacijsko luč lahko uporabljate kot indikator vklopa (odstranite rdeč
pokrov) ali kot dodatno luč za prikaz nevarnosti s funkcijo utripanja (stikalo 9).

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE
Ob odstranjevanju odslužene naprave upoštevajte nevarnosti za okolje. Orodja in
baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke, ampak jih je
potrebno odlagati skladno z lokalnimi predpisi. Potrebne informacije lahko pridobite
pri ustreznih organih v vaši občini.
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Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097‐T
Kat. št.: 48 29 72
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 izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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