
COMPRESOR AER UNIVERSAL BRÜDER MANNESMANN, 12 V 

Cod produs: 482972 

 

Manual de utilizare  

 

1. Manometru 

2. Lampă funcţionare şi avertizare 

3. Compartiment accesorii 

4. Furtun cu conexiune ventil 

5. Pârghie de fixare 

6. Cablu cu ştecăr pentru bricheta auto  

7. Adaptor ventil 

8. Întrerupător on/off compresor 

9. Întrerupător on/off pentru lampa de funcţionare şi avertizare  

 

 

Mini- compresor 12 V 

Nr. articol 097-T 

Acest aparat are protecţie la interferenţe radio conform CE EN 55014 + EN 81000.  

 

Utilizarea 

Cu acest compresor puteţi pompa aer în mingi gonflabile şi alte jucării de acest gen, saltele gonflabile, bărci 

pneumatice, anvelope de maşină, motocicletă şi bicicletă.  

 

Instrucţiuni importante de siguranţă 

- Depozitaţi întotdeauna compresorul într-un loc uscat şi sigur.  

- Nu lăsaţi ca aparatul să ajungă în mâinile copiilor. 

- Înainte de a pune aparatul în funcţiune verificaţi-l pentru a descoperi eventuale daune; folosiţi 

aparatul numai dacă starea sa este perfectă. 

- Reparaţiile nu pot fi efectuate decât de către personal tehnic specializat. 

- Folosiţi aparatul numai în scopul pentru a care a fost conceput. 

- Folosiţi numai accesoriile incluse în colet sau recomandate pentru acest aparat.  

 

Date tehnice 

Tensiune de funcţionare 

Debit 

Presiunea maximă 



 

Atenţie: 

- Compresorul poate funcţiona maxim 15 minute în modul continuu. 

- Dacă aveţi nevoie de o presiune mai mare de 5 bari (75 psi), atunci nu lăsaţi aparatul să funcţioneze 

continuu mai mult de 6 minute.  

- După aceea lăsaţi aparatul să se răcească cca. 10 minute. 

- Compresorul nu este adecvat pentru umflarea anvelopelor de camion şi tractor.  

- Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze fără a fi supravegheat şi ţineţi-l departe de mâinile copiilor.  

 

Funcţionarea  

- Deschideţi pârghia de fixare a adaptorului ventilatorului şi apăsaţi conexiunea de pe ventilul 

anvelopei, respectiv introduceţi adaptorul ventil în orificiul pentru pomparea aerului, iar apoi fixaţi-l 

prin instalarea de jur împrejur a pârghiei de fixare.  

- Introduceţi ştecărul compresorului în mufa brichetei auto şi porniţi compresorul (comutator 8).  

- Coletul include trei adaptoare pentru umflarea mingilor şi jucăriilor gonflabile, precum şi a saltelelor 

gonflabile. 

- După ce aţi ajuns la valoarea necesară de presiune scoateţi ştecărul şi dacă este nevoie demontaţi 

adaptorul ventil. Reinstalaţi capacul pe ventil (dacă există acest capac).  

- Verificaţi presiunea aerului la anvelopele de maşină, motocicletă şi bicicletă cu un tester adecvat.  

- Atunci când aparatul nu este utilizat pârghia de fixare trebuie să rămână întotdeauna în poziţia 

deschisă.  

- Lampa integrată în aparat poate fi folosită drept lampă de funcţionare (demontaţi capacul roşu) sau 

lampă suplimentară de avertizare cu funcţia clipire (poziţia comutatorului: FLASH).  

 

Eliminarea deşeurilor şi protecţia mediului 

Dacă aparatul ajunge la sfârşitul vieţii sale de utilizare vă rugăm să ţineţi cont de cerinţele privind protecţia 

mediului. Aparatele electrice şi bateriile nu pot fi aruncate la gunoiul menajer, ci pot fi eliminate numai în 

conformitate cu reglementările locale în vigoare.  

Cereţi informaţii suplimentare de la departamentul local pentru eliminarea deşeurilor.  

 


