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Компресор за гуми с манометър 

150 PSI, 12V, 23A, / Troy 18150 / 

Предназначение и употреба 

С този компресор можете да надувате топки, 

други надуваеми играчки, въздушни 

дюшеци, гуми на велосипеди, мотоциклети 

и автомобили  

Мерки за безопасност: 

Дръжте компресора винаги на безопасно и 

сухо място. 

Не позволявайте на деца да работят с него 

Винаги преди употреба, проверете 

компресора за неизправности или повреди. 

Всички необходими ремонти трябва да 

бъдат извършвани в оторизиран сервиз. 

Използвайте компресора по указаното 

предназначение и в никакъв случай за други 

цели. 

Използвайте само аксесоарите, с които е 

снабден този компресор или аксесоари 

подходящи за него описани в това упътване. 

Технически данни: 

Напрежение: 12 V 

Максимално Работно Налягане: 10 bar 

(150PSI) 

Дължина На Маркуча: 80 cm 

Захранване:  Автомобилно - 12V 

Максимален Въздушен Поток: 35 л/мин 

Контролен Панел: Механичен 

Тегло: 5.27 Kg 

ВНИМАНИЕ!!! 

Ако компресора е работил 15мин 

непрекъснато, оставете го да се охлади за 

около 10мин 

Ако ви е необходим налягане по-голямо от 

5bar (75PSI), след 6мин непрекъсната работа 

го оставете да се охлади МИНИМУМ 10мин 

преди да го използвате отново 

Този компресор НЕ Е предназначен за 

помпене на гуми на камиони, автобуси, 

трактори. 

Не оставайте работещ компресор без 

надзор и се постарайте деца да нямат 

достъп до него. 

Начин на работа: 

Завийте накрайника на маркуча за помпене 

във вентила или респективно завъртете 

някоя от приставките за накрайника и ги 

поставете на мястото за помпене  

Вземете захранващият кабел и го включете в 

изхода за 12V DC на вашият автомобил. 

Включете компресора от пусковия 

прекъсвач (8) 

В комплекта има 3 приставки за помпене на 

топки, надуваеми играчки или надуваеми 

матраци 

След като компресорът достигне желаното 

от вас налягане, изключете го първо от 

пусковия прекъсвач и след това издърпайте 

захранващият кабел от изхода за 12V DC 

След като приключите работа не забравяйте 

да си върнете тапите/капачките на място 

12V = 10 l/ min, 10bar (150PSI) 

Винаги проверявайте налягането на гумите 

на вашите велосипеди, мотоциклети и 

автомобили с подходящ  манометър 

Компресорът има 2 години гаранция. Тя 

започва да тече от датата на закупуване. 

Пазете си документа/ документите за 

закупуване като доказателство за 

валидността на гаранцията. 

Тази гаранция включва:  

Отстраняване на възникнали дефекти 

Подмяна на дефектни елементи  
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Оторизиран за целта сервиз и монтаж, при 

условие че повредата не е резултат от 

неправилно боравене 

СУН България ЕООД 

Тел.: +359 (38) 586 586 

e-mail: info@suneuropa.com 

www.suneuropa.com 

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbHAbt. 

Reparatur - ServiceLempstrasse 24D-42859 

Remscheidphone:+49 2191 / 37 14 71fax:+49 

2191 / 38 64 77 

 

Стари инструменти и рециклиране 

Използвайте само оригинали части и 

аксесоари 

Ако вашият компресор е бил прекалено 

дълго използван, стар и искате да го 

подмените с нов или нямате повече нужда 

да го използвате, трябва да се обърнете съм 

местните служби занимаващи се със 

събиране и рециклиране на отпадъци 

Електроинструментите, акумулаторните 

батерии и допълнителните приспособления 

трябва да бъдат предавани за 

оползотворяване на съдържащите се в тях 

суровини. Не изхвърляйте 

електроинструменти и акумулаторни или 

обикновени батерии при битовите 

отпадъци! Само за страни от ЕС: Съгласно 

европейска директива 2012/19/EС 

електроуредите, които не могат да се 

ползват повече, а съгласно европейска 

директива 2006/66/EО повредени или 

изхабени обикновени или акумулаторни 

батерии трябва да се събират и предава за 

оползотворяване на съдържащите се в тях 

суровини.  
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