
51.02-MK-12

MINI KOMPRESOR 12V
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1) mini kompresor
2) ukazatel tlaku vzduchu
3) vzduchová hadice
4) přípojný ventil s uzavírací páčkou
5) síťový kabel
6) adaptér do autozásuvky 12V
7) nástavce adaptéru pro různé typy ventilů
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Před použitím si řádně přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ! 
Před výměnou příslušenství, opravou nebo provedením jakékoliv údržby odpojte kompresor od autozá-
suvky 12V (zapalovač).
Vždy používejte pouze dodávané adaptéry.
Udržujte kompresor v dobrém stavu, nepoužívejte v případě poškození.
Mini kompresor nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (včetně plynů).

VAROVÁNÍ! 
Tento kompresor je schopen vysokého tlaku. 
Nepřekračujte maximální hodnotu tlaku doporučenou výrobcem.

VAROVÁNÍ! 
Vždy věnujte pozornost ukazateli tlaku vzduchu, jakmile je zobrazena požadovaná hodnota tlaku vzdu-
chu, mini kompresor vypněte.
Nenechávejte kompresor v provozu bez dozoru.
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

VAROVÁNÍ!
Mini kompresor není vhodný pro trvalý provoz.
Nikdy jej nenechávejte zapnutý nepřetržitě déle než 10 minut.
Dříve, než jej znovu zapnete, nechte jej vychladnout alespoň 30 minut.
Po použití mini kompresor uložte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Robustní kompozitní plášť s motorem 12  V. 

Ukazatel tlaku vzduchu:
- bar, kg/cm2 (vnitřní červená stupnice)
- psi (vnější černá stupnice) 

Dodáváno s 3 m napájecím kabelem, konektorem pro připojení do autozásuvky 12V (zapalovač), vyso-
kotlakou hadicí s clip-on konektorem a 3 adaptéry pro různé typy ventilů.

Bezpečnostní pokyny

Popis

CZ

Původní návod k mini kompresoru 12 V: 51.02-MK-12
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Provoz

VAROVÁNÍ!
Připojujte pouze k 12 V = schopné poskytnout dostatečné napájení.

3.1. Huštění pneumatik
       - Odstraňte ochranný kryt (prachovku) z ventilků a zatlačte přípojný ventil s uzavírací páčkou (4) 
         pevně směrem dolů až do jeho úplného nasazení. 
       - Zajistěte na místě stlačením páčky zamykání.
       - V případě slyšiteného úniku vzduchu odstraňte přípojný ventil (4) a znovu nasaďte. 
       - Zapojte adaptér do autozásuvky 12V (zapalovač) (6). V případě, že není zásuvka napájena,
         je potřeba zapnout zapalování.
       - Když ukazatel tlaku vzduchu (2) ukazuje požadovaný tlak (viz příručka k vozidlu), 
         vypněte kompresor a odstraňte z ventilku přípojný ventil (4). 
         Namontujte na ventilek ochranný kryt (prachovku).

3.2. Nafukování
       - Vyberte správný nástavec adaptéru (7) a zajistěte ho v přípojném ventilu (4).
       - Vložte adaptér (7) do nafukovací otvoru a postupujte stejně jako v 3.1. 
       - Připojte a zapněte mini kompresor. 
       - Když ukazatel tlaku vzduchu (2) ukazuje požadovaný tlak (viz návod výrobce), 
         vypněte mini kompresor.
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ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce: ………………………………………………………………..

Datum prodeje: ………………………………………….................................................

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….
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Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz




