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Compact-compressor 
Art.-nr. 01792 

 

Handleiding 
 

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt voor uw eigen veiligheid deze handleiding grondig 
door.  
Wanneer u het apparaat overdraagt aan derden, overhandig dan ook altijd deze handleiding.  
 

Beoogd gebruik 
 

Dit apparaat is ontworpen voor het oppompen van voertuigbanden en opblaasbare spel-, sport- en strandartikelen. 
Het is niet geschikt voor het opblazen van artikelen met een groot volume, zoals bijv. rubberboten of grote 
luchtmatrassen.  
Het apparaat is niet geschikt voor het professionele gebruik.  
 

Veiligheidsinstructies voor compressor 
  

 Controleer het apparaat voor ingebruikneming op beschadigingen en gebruik het apparaat alleen als het zich in 
een onberispelijke toestand bevindt. 

 Houd de compressor buiten bereik van kinderen. 

 Let op de toegestane maximale druk! Voorwerpen niet met overdruk oppompen.  

 Richt de luchtuitgang nooit op personen of dieren! 

 Laat reparaties altijd uitvoeren door gekwalificeerde specialisten. 

 Gebruik uitsluitend aanbevolen of meegeleverde toebehoren.  

 Bewaar de compressor op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. 

 
Beschrijving van het apparaat 
 

1. Bedrijfsschakelaar werklamp 
2. Display 
3. Bedrijfsschakelaar compressor 
4. Drukslang 
5. Luchtuitgangen 
6. Wartelmoer 

7. Werklamp 
8. Vooraf ingestelde druk ”

_
” 

9. Knop vooraf ingestelde eenheden 
10. Vooraf ingestelde druk “+” 
11. Autostekker 
12. Balnaald 
13. Opblaas-adapter 

 

Technische gegevens  
 
Bedrijfsspanning: 12 V 
Max. druk:  820 kPa (8,2 bar) 
Drukeenheden:  PSI, BAR, kPa, kg/cm³ 
Pompsnelheid:  ca. 6 l/min 

 
Opgelet! 
 

 Laat de compressor bij continu bedrijf maximaal 10 minuten draaien. 

 Indien u een hogere druk nodig heeft dan 5 bar (75 psi), laat het apparaat dan in continu bedrijf niet langer dan 
6 minuten lopen. 

 Daarna laat u het apparaat ca. 5 minuten afkoelen. 

 Laat het apparaat niet zonder toezicht werken en houd het buiten bereik van kinderen. 
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Bedrijf 
 
 Zet de schakelaar voor de werklamp (1) en de compressor (3) op UIT (0). 

 Steek de stekker (11) in de 12V-contactdoos van uw voertuig. Het display (2) gaat aan en alle symbolen zijn 
zichtbaar.  

 Na drie seconden geeft het display (2) de laatst gekozen drukeenheid en de waarde “000” weer. 
 
Selectie van de drukeenheid 
 

 Door herhaald drukken van de knop (9) wordt de drukeenheid gewijzigd. De volgende eenheden zijn mogelijk: 
PSI, BAR, kPa, kg/cm³. 

 Zodra de gewenste eenheid is ingesteld, drukt u op de knop (10). Op het display knippert de als laatste 
ingestelde waarde. 

 
Instellen van de vereiste waarde 
 

 Door op de knop “+” (10) of de knop “
_
” (8) te drukken, kunt u de waarde wijzigen.   

 Na ca. drie seconden geeft het display de gekozen eenheid en de waarde “0” weer. De eerder geselecteerde 
waarde wordt opgeslagen. 
 

Oppompen van voertuigbanden 
 

 Schroef de wartelmoer (6) van de drukslang (4) op het ventiel. 

 Zet de compressor aan door de schakelaar (3) op AAN (I) te zetten. 

 Tijdens gebruik wordt de waarde op het display voortdurend verhoogd. 

 Zodra de vooraf ingestelde waarde bereikt wordt, schakelt de compressor automatisch uit. 

 De drukindicatie is niet geijkt en kan geen bindende weergave bieden. Om veiligheidsredenen moet de 
bandendruk voor aanvang van de rit met een geijkt meetapparaat worden gecontroleerd. 

 
Oppompen van andere voorwerpen 
 

 Voor het oppompen van opblaasbare spel- of sportartikelen schroeft u voor gebruik de desbetreffende adapter  
(12, 13) in de luchtuitgang (5) van de drukslang (4). 

 

2 jaar volledige garantie  
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint op de dag van aankoop. Gelieve ons de aankoopdatum aan te tonen 
door het oorspronkelijke aankoopbewijs toe te sturen. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

 kosteloos verhelpen van eventuele storingen. 

 kosteloze vervanging van alle onderdelen, die beschadigd raken. 

 kosteloze, deskundige service (d.w.z. gratis montage door ons servicepersoneel)          
 
Een voorwaarde is dat de fout niet veroorzaakt is door een ongeschikte behandeling. 
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen direct contact op met de fabrikant: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afd. reparatieservice 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid / Duitsland 
 
 +49 (0)2191/37 14 71 
 
 +49 (0)2191/38 64 77 
 
 service@br-mannesmann.de 
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Reserveonderdelen, afgedankte elektrische gereedschappen en milieubescherming 
 

 Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen. 

 Indien uw elektrisch gereedschap ooit dusdanig intensief gebruikt is dat het vervangen moet worden of u het 
niet meer kunt gebruiken, dan bent u verplicht om het elektrische apparaat naar een centraal hergebruikpunt af 
te voeren. 

 Informatie omtrent inzamelpunten voor uw elektrisch apparaat vindt u bij uw gemeentelijke 
afvoerondernemingen of bij uw gemeentebestuur. 

 Elektrische toestellen bevatten waardevolle herbruikbare grondstoffen. U draagt er mede toe bij, waardevolle 
grondstoffen naar het hergebruik te brengen indien u oude apparatuur naar een centraal inzamelpunt brengt. 

 Elektrische toestellen bevatten ook stoffen die bij ondeskundige afdanking tot schade voor mens en milieu 
kunnen bijdragen. 

 Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om het gemarkeerde apparaat 
naar een gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen met het oog op 
hergebruik. 
 


