
 

1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

MANUAL DE UTILIZARE 
 

COMPRESOR AUTO CU LANTERNĂ 
Cod produs: 856648 

Versiune 08/09 
 
Domenii de utilizare  
Acest compresor de 12 V de înaltă calitate este destinat 
umflării anvelopelor autovehiculelor, rulotelor, dubelor sau 
bicicletelor. Mai mult, cu ajutorul adaptorului inclus, este 
posibilă umflarea mingilor, a anvelopelor de bicicletă, a 
saltelelor pneumatice, etc.  
Iluminarea cu leduri asigură operarea confortabilă a 
aparatului, chiar şi în întuneric. Presiunea maximă de 
operare este de 10 bari. 
Alimentarea cu tensiune se realizează printr-o sursă de 12 
V/DC. 
Produsul trebuie ferit de umezeală sau umiditate. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus nu este 
permisă şi poate deteriora produsul şi provoca scurtcircuite, 
incendii, etc. Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de 
siguranţă. Nicio parte a produsului nu trebuie modificată sau 
reasamblată. 
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă!  
 
Explicaţia simbolurilor 

Simbolul fulgerului încadrat într-un triunghi indică 
un pericol la adresa sănătăţii, un exemplu fiind 
pericolul şocurilor electrice. 
Simbolul semnului exclamării încadrat într-un 
triunghi indică un risc specific manipulării, utilizării 
şi operării produsului. 
Simbolul ”Mâinii” indică sfaturi speciale şi 
informaţii referitoare la modul de utilizare. 

 
Instrucţiuni de siguranţă 

Garanţia devine nulă în cazul daunelor rezultate 
în urma nerespectării acestor instrucţiuni de 
utilizare. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru 
daunele cauzate! 
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele 
corporale sau materiale rezultate în urma 
utilizării necorespunzătoare sau nerespectării 
acestor instrucţiuni de utilizare. În asemenea 
cazuri garanţia devine nulă. 

• Aparatul nu poate fi modificat sau convertit; în caz 
contrar autorizarea CE şi garanţia devin nule. 

• Feriţi aparatul de şocuri mecanice puternice. Căderea 
chiar şi de la mică înălţime poate deteriora aparatul. 

• Compresorul poate fi utilizat numai la o sursă de tensi-
une continuă de 12 V (de exemplu, mufă brichetă auto). 

• Pentru presiuni mici (de exemplu, de până la 5 bar / 75 
psi) timpul maxim de utilizare al compresorului este de 
15 minute; la presiuni care depăşesc aceste valori, timpul 
maxim de utilizare este de aproximativ 5 minute. După 
funcţionare compresorul necesită aproximativ 10 minute 
pentru a se răci, înainte de a fi utilizat din nou. 

• Compresorul nu trebuie niciodată utilizat fără 
supraveghere. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor! 

• Evitaţi expunerea aparatului la soare, căldură sau frig. 
• Compresorul trebuie ferit de umiditate şi umezeală. 

• Nu depăşiţi presiunea maximă permisă pentru umflarea 
anvelopelor, a bărcilor gonflabile, a mingilor, etc. Risc de 
explozie! 

• Datorită consumului mare de energie, compresorul 
poate duce la descărcarea acumulatorului maşinii, dacă 
compresorul este utilizat în mod frecvent şi pentru 
perioade îndelungate de timp. 

• Compresorul nu conţine elemente care necesită operaţii 
de întreţinere, de aceea nu dezasamblaţi niciodată 
aparatul. Înainte de prima utilizare, verificaţi dacă 
compresorul nu este deteriorat; în cazul în care 
identificaţi orice defect, nu mai puneţi în funcţiune 
aparatul. 

• Nu utilizaţi compresorul în alte scopuri decât cele pentru 
care a fost conceput. 

• Aparatele electronice nu sunt jucării şi nu trebuie lăsate 
la îndemâna copiilor! 

• Vă rugăm contactaţi personal calificat dacă sunteţi 
incerţi în ceea ce priveşte siguranţa sau utilizarea corectă 
a aparatului. 

• Nu lăsaţi ambalajul în mod neglijent prin casă. Foliile / 
pungile din plastic, etc. pot deveni jucării periculoase 
pentru copii, existând riscul sufocării. 

• Dacă sunt motive care v-ar determina să consideraţi că 
utilizarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă, 
deconectaţi imediat aparatul şi asiguraţi-vă de faptul că 
utilizarea neintenţionată nu este posibilă.  

• Utilizarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă în 
cazul în care aparatul: 
o Este în mod evident deteriorat. 
o Nu mai funcționează. 
o A fost depozitat în condiţii necorespunzătoare 

pentru o perioadă lungă de timp. 
o A fost supus pe durata transportării sale la condiţii 

nefavorabile. 
•  Nu turnaţi niciodată lichide peste aparatele electrice. 

Riscaţi să cauzaţi un incendiu sau un şoc electric fatal. 
• Lucrările de service, modificările şi reparaţiile trebuie să 

fie realizate de către un specialist / atelier specializat. 
• Dacă aveţi orice fel de întrebări care nu sunt elucidate în 

aceste instrucţiuni de utilizare, contactaţi serviciul nostru 
tehnic sau alţi experţi. 

• Nu utilizaţi niciodată compresorul în timp ce conduceţi. 
 

Utilizare 
Nu utilizaţi niciodată compresorul în timp ce 
conduceţi. 

• Îndepărtaţi capacul de ventil al anvelopei şi înşurubaţi 
conectorul la supapa anvelopei. Acolo unde e necesar, 
utilizaţi un adaptor corespunzător, de ex. dacă doriţi să 
umflaţi o saltea sau barcă gonflabilă sau altceva 
asemănător. Blocaţi dispozitivul de prindere. 

• Pentru a porni compresorul, conectaţi ştecherul la 
bricheta de 12 V a vehiculului dumneavoastră, după care 
mutaţi întrerupătorul On/Off pe poziţia ON. Consumul 
maxim de curent este de aproximativ 12.5 A. 

• În momentul în care presiunea necesară a fost atinsă, 
setaţi comutatorul în poziţia OFF şi deconectaţi aparatul 
de la mufa brichetei auto (nu trageţi de cablu!). 

• Deşurubaţi conexiunea. Puneţi la loc capacul de ventil 
(de exemplu, înşurubaţi capacul de ventil). 
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Activarea lanternei cu led 
Compresorul de aer auto cu lanternă are un al doilea 
întrerupător ON/OFF pentru activarea şi dezactivarea luminii 
led. 
 
Întreţinere şi curăţare 
Exceptând înlocuirea bateriilor, aparatul nu necesită 
întreţinere. 
Pentru a curăţa carcasa componentelor, este suficientă 
utilizarea unei bucăţi de material uscată, moale şi curată. În 
cazul în care aparatul este foarte murdar, utilizaţi o bucată 
de material uşor umezită în apă caldă. 
Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare agresivi. 
 
Evacuarea deşeurilor 

Aparatele electrice şi electronice nu trebuie 
evacuate împreună cu deşeul menajer! 
Vă rugăm predaţi produsul devenit inutilizabil în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

 
Date tehnice 
Tensiune de operare  12 V/DC 
Consum curent (max.)  circa 12,5 A 
Lungimea furtunului conector circa 150 cm 
Timpul maxim de utilizare  15 minute 
Debit aer   maxim 35 l/h 
Greutate   circa 2120 g 
Dimensiuni   circa 180 x 100 x 160 mm 
Temperatură de funcționare -30 °C la +50 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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