
Manual Utilizare Compresor Michelin 12V 

 

RO:  Compresor auto cu manometru digital detasabil. 

 De mare putere: umfla o roata standard in 3 minute. 

 Tehnologie “Quiet motor” patentata. 

  1. 2 LED-uri puternice pentru iluminat roata. 

  2. Furtun aer comprimat de 60 cm. 

  3. Supapa pentru dezumflat roti. 

  4. Cablu alimentare 12V, aprox. 3 m, cu siguranta. 

  5. Duza pentru umflat, rezistenta, pentru lunga durata. 

  6. Manometru digital detasabil, cu baterii incluse reincarcabile. Masoara in BAR. 

  7. Compartiment depozitare. Include duza umflat mingi, duza barci, duza camere tip Presta. 

  8. Carcasa robusta din Aluminiu. 

 

Va multumim pentru achizitionarea Compresorului auto de 12 V. Acesta vă va folosi ani buni, daca este uztilizat corect in 

scopul pentru care a fost facut. Va rugam sa cititi cu atentie indicatiile inainte sa folosi acest Compresor auto. 

 

Aerul comprimat poate fi periculos. 
Nu lasati copii sa foloseasca acest Compresor  

Nu-l lasati nesupravegheat cand functioneaza. 

Nu umflati peste limita. 

Folositi intotdeauna intr-o zona sigura, in afara traficului sau zonelor periculoase. 

 

Presiune roti. 
Presiunea corecta in roti este vitala pentru siguranta traficului. 

Presiunea corecta in rotia ajuta la economisirea combustibilului. 

Verificati periodic ca presiunea din roti corespunde cu cea recomandata de producatorul masinii. 

 

Inainte de utilizare 

Verificati produsul pentru defecte, si cu mare atentie verificati cablul de 12 V si mufa de conectare la priza. 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Vericati ca butonul (A) sa fie in pozitia de stop (0). 

2. Desfaceti in intregime cablul de 12 V. 

3. Conectati mufa de curent la priza. 

4. Infiletati aparatoarea de siguranta pe valva rotii. 

5. Apasati butonul (A) pentru pozitia (1), compresorul va umfla roata. 

6. Apasati butonul (A) pentru pozitia (0) pentru a opri umflarea. 

7. Puteti scade presiunea rotii cu supapa pentru dezumflare. 

8. Pentru a verifica presiunea din cauciucuri, desfaceti conectorii de siguranta si detasati manometrul digital de presiune 

de la compresor (fig. 1) si urmati pasii de mai jos:  

a. Apasati butonul (B) o data pentru pornire. 

b. Apasati duza in ventilul rotii, asigurandu-va ca exista o etansare buna.  

c. Tineti pana cand presiunea este afisata pe ecranul LCD. 

d. Scoateti duza din valva si notati presiunea afisata. 

e. Pentru a face o noua citire a presiunii repetati punctele b-d. 

f. Apasati butonul (B) timp de 3 secunde pentru oprire.  

 



IMPORTANT ! 

      Lasati compresorul sa se raceasca timp de 10 minute dupa fiecare 10 minute de folosire continua. 

 

Rezolvarea problemelor 

 

LED-ul de pornire nu se aprinde. 

- Verificati ca mufa este bagata corect in priza de 12 V a masinii. 

- Verificati ca LED-ul de pe mufa de 12V este aprins. Daca nu este aprins, verificati siguranta (10 amp ). 

- Masina d-voastra are nevoie de punerea contactului. 

 

Compresorul se incalzeste. 

- Opriti compresorul timp de 10 minute pentru racire. 

- Nu folositi niciodata compresorul mai mult de 10 minute. 

 

Mufa de 12V se incalzeste. 

- Daca cablul de alimentare este strans, eliberati-l la lungimea maxima. 

 

Compresorul functioneaza dar cauciucul nu se umfla. 

- Verificati daca duza este corect introdusa pe valva rotii. 

 

Inlocuirea sigurantei de 12V. 

- Rotiti inelul de siguranta invers acelor de ceasornic. 

-  

  

 

 

 

- Inlocuiti siguranta si prindeti inelul de siguranta (max 10 amp).  

 

 

 

Intrerupere alimentare  

Daca in timpul utilizarii compresorului, duza de 12V se misca sau iese afara din priza si intrerupe functionarea 

compresorului, asteptati minim 5 secunde inainte de a o reintroduce. 

 

Ingrijire si mentenanta 

- Folositi intotdeauna instructiunile  de operare. 

- Verificati in permanenta furtunul si adaptoarele pentru defecte. 

- Cand nu folositi compresorul, depozitati-l in cutia proprie. 

- Feriti compresorul de apa si umezeala. 

- Nu fortati cablul de alimentare prin strangere. 

 

Intrebari 
Pentru orice intrebari folositi linia telefonica helpline:  

 

                          Tel: 00 800 456 456 45 

                         Email: michelin@impex.fr 


