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MANUAL DE UTILIZARE 
 

COMPRESOR 12 V, 17 BARI 
Cod produs: 841879 

Versiune 09/12 

 
 

1. Domenii de utilizare 
 

Produsul este conceput pentru umflarea anvelopelor 
standard şi a articolelor gonflabile, precum mingi, bărci 
gonflabile, saltele etc. Alimentarea se face de la bricheta 
auto de 12 V a automobilului. 
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  
 

2. Conţinut colet 
 

 Compresor 
 3 adaptoare suplimentare 
 Manual de utilizare 

 

3. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 

Persoane/produs 
 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 

mâinile copiilor. Nu amplasaţi produsul în raza de acţiune 
a animalelor de companie. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, 
praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea 
puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
operat.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioa-
dă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi mici pot defecta aparatul.  

 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare ale 
aparatelor care se conectează la acest produs. 

 Compresorul poate funcţiona numai la o tensiune 
continuă de 12 V (de ex. bricheta auto). Orice alt tip de 
tensiune distruge compresorul! 

 Compresorul nu este adecvat pentru anvelope de cami-
oane, echipamente agricole etc. căci aceste maşini au ne-
voie de o presiune de pompare şi debit de aer mai mare.  

 Durată maximă de funcţionare este de 10 minute. După 
aceea compresorul trebuie să se răcească timp de 5 
minute înainte de fi repus în funcţiune. 

 Nu lăsaţi niciodată produsul să funcţioneze fără a fi 
supravegheat. 

 Nu depăşiţi presiunea maxim admisibilă pentru anvelo-
pe, respectiv bărci şi mingi gonflabile etc. Pericol de 
explozie! 

 Datorită consumului mare de energie electrică al com-
presorului bateria auto se poate descărca dacă compre-
sorul este folosit des şi pentru perioade mai lungi de 
timp. 

 Înainte de a pune acest produs în funcţiune verificaţi 
integralitatea sa fizică; dacă descoperiţi daune nu mai 
puneţi aparatul în funcţiune. 

 

Diverse 
 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate 

de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 
 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 

fi realizate decât de către personal specializat. 
 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 

acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

4. Manevrarea 
 

1. Amplasaţi compresorul pe o suprafaţă stabilă, netedă în 
apropierea anvelopelor, respectiv articolelor gonflabile 
ce urmează să fie pompate. 

2. Deschideţi levierul de fixare de la capătul tubului de aer. 
3. Demontaţi capacul ventilului anvelopei şi apăsaţi 

conexiunea pe ventil. Dacă este nevoie folosiţi un 
adaptor, de exemplu dacă doriţi să pompaţi o saltea sau 
barcă pneumatică etc.  

4. Închideţi levierul de fixare. 
5. Introduceţi fişa de conexiune într-o mufă de brichetă 

auto pentru a porni compresorul. Consumul de curent al 
compresorului este de maxim 12 A.  

6. După ce s-a atins presiunea necesară scoateţi fişa de 
conexiune din bricheta auto. Nu trageţi niciodată de 
cablu pentru a scoate fişa din mufa brichetei auto.  

7. Deschideţi levierul de fixare şi demontaţi conexiunea. 
Închideţi ventilul anvelopei (de ex. înşurubaţi capacul 
ventilului).  

Din motive de siguranţă lăsaţi permanent deschis 
levierul de fixare atunci când nu folosiţi 
compresorul.  
 

5. Întreţinerea şi curăţarea 
 

 Înainte de a curăţa produsul separaţi fişa de conexiune 
de la bricheta auto. 

 Ştergeţi produsul la exterior cu o cârpă moale, uscată sau 
cu o perie. Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive sau 
chimice, căci acestea pot ataca suprafaţa carcasei 
(decolorare) sau pot afecta funcţionarea corectă a 
aparatului.  

 Produsul nu include părţi componente care să aibă 
nevoie de întreţinere şi de aceea nu-l deschideţi 
niciodată. 
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 Repararea/deschiderea aparatului pot fi realizate numai 
de către personal calificat familiarizat cu pericolele 
asociate şi cu normele legale în vigoare.  

 

6. Eliminarea deşeurilor 
 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconju-
rător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de 

colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună 
cu gunoiul menajer.  
 
 

7. Date tehnice 
 

Tensiune de funcţionare:  12 V/DC (de la bricheta auto) 
Consum de curent:  max. 12 A 
Presiune de funcţionare:  max. 17 bari / 250 psi 
Debit aer:   12 l/min 
Ø piston:   1,6 cm 
Lungime tub aer:   50 cm 
Lungime cablu conexiune: 300 cm 
Dimensiuni (l x Î x A):  14,5 x 12 x 7 cm 
Greutate:   510 g 

 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 
 

Declaraţie de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 

Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Compresor 12 V 17 bari 
Model:    F-004 
Cod:    841879 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2012 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 12 octombrie 2012 
Loc şi dată       Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 


