
70mai Kompresor
Uporabniški priročnik

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta 
navodila in jih hranite na varnem mestu.
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1   Merilec tlaka

Gumb -2

3 Gumb R 

4 Gumb za zagon

5 Gumb +

6  Pokrov

7  Glava črpalke 

8 Napajalnik za avto

9 Nastavek 
(3 kosi)

Uporaba izdelka

1.Vklop/izklop naprave

Odpnite trak z ježkom okrog napajalnega kabla. Vstavite 
napajalnik v avtomobilski nastavek za vžig cigaret. Vklopite 
motor.  Naprava se vklopi samodejno, saj jo napaja motor.
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Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali 70mai kompresor. Pred 
uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga hranite 
na varnem.

Pregled izdelka
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Naprava se samodejno izklopi, ko odstranite napajalnik iz 
avta ali ko ugasnete motor.

2. Priključitev cevi za zrak

Priključite napravo na džip, športni terenec, limuzino, 
motorno kolo ali na druge vrste pnevmatik:

1. Glavo črpalke povežite
neposredno na plinski ventil
pnevmatike. Bodite pozorni
na šumenje, kar nakazuje,
da zrak teče skozi cev.

Opomba:
Zgornja metoda ni uporabna, če je pnevmatika popolnoma prazna.

2. Glavo črpalke pritrdite,
tako da potisnete zaklepni
ročaj za 90 ° navznoter.
Zrak bo prenehal uhajati in
cev za zrak bo uspešno
povezana.

Priključitev naprave na napihljiv čoln, napihljivo igračo, 
napihljivo vzmetnico, žogo ali drugo vrsto predmeta:

Naprava ima tri različne nastavke, ki jih je mogoče uporabiti 
za večino napihljivih predmetov.
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1. Pritrdite ustrezni
nastavek na glavo črpalke
in potisnite zaklepni
ročaj za 90 °
navznoter.

2.  Priključite nastavek na napihljiv predmet (kot je 
prikazano spodaj).

Igla je primerna za
košarkarske, nogometne,
odbojkarske in
ostale vrste
žog.

Kratek nastavek je 
primeren za
napihljive vzmetnice.

Dolgi nastavek je 
primeren za žoge, 
blazine in druge 
napihljive igrače, kot tudi za 
odstranjevanje prahu in za 
čiščenje.
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3. Ugotavljanje zračnega tlaka

Merilec tlaka bo po priključitvi cevi za zrak in po 
vklopu naprave,  prikazal trenutni tlak v številčni 
vrednosti.

R

 KPA BAR PSI

4. Prednastavitev tlaka za pnevmatike
Za prednastavitev tlaka za pnevmatike sledite tem korakom:

1. Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb "R", da preklopite 
med merskimi enotami "bar", "psi" ali "kPa".

2. Pritiskajte gumb "+" ali "-", dokler številke ne začnejo 
utripati. Ponovno pritisnite gumb "+" ali "-", da prilagodite 
vrednost. Ko številke prenehajo utripati, je prednastavitev tlaka 
za pnevmatike končana.

5. Č rpanje

1. Ko priključite cev za zrak in napravo vklopite, pritisnite 
gumb "Start", da začnete črpati.

Če se zračni tlak ventila hitro poveča v kratkem času (80 
"psi"  v 3 sekundah), je zračna pot ovirana. Izklopite 
napajanje, snemite glavo črpalke in ponovno priključite cev 
za zrak.
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Opomba:
Ko črpalka preneha delovati, bodo odčitki na števcu postopoma padali, 
preden se bodo stabilizirali. To je normalno.

6. Preverjanje zračnega tlaka

Zaradi varnosti najprej preverite zračni tlak predmeta, ki ga 
želite napihniti. To bo preprečilo tveganje za telesne poškodbe, 
ki bi nastale zaradi pretiranega napihovanja predmeta.

Pnevmatike

Razpon delovnega tlaka je naveden na notranji strani 
kolesa ali gume motornega kolesa.

Vodnik za tlak pri pnevmatikah lahko najdete na notranji 
strani vrat voznikovega sedeža.

Vrednost zračnega tlaka  je vezana na delovno obremenitev. 
Za več informacij o tlaku pri pnevmatikah si oglejte 
uporabniški priročnik za avtomobil. 

2. Ko zračni tlak doseže prednastavljeni tlak za 
pnevmatike, črpalka preneha delovati. Črpanje je 
končano.

3. Odstranite napajalnik iz avtomobila in naprava se 
bo samodejno izklopila.
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Žoge
Delovni tlak je naveden v bližini odprtine za črpanje na 
nogometni, košarkarski, odbojkarski ali drugi žogi.

Priporočljiv zračni tlak

Napihljiv
predmet 

Klasifikacija

Avtomobili

Motorna
kolesa

Priporočljiv 
tlak (bar)

Motorna kolesa,  električna,  
motorna kolesa,  električna kolesa

2.2～3.5

1.8～3.0

Limuzine, 
avtomobili, terenci

Opomba:

1kg/cm ≈1bar≈100kPa≈14.5psi 

Specifikacije

Ime izdelka:  70mai zračni kompresor 

Ime izdelka:  Midrive TP01

Model:  DC 12V 

Največji delovni tok:  10A

Najvišji tlak zraka:   7 bar（100 psi） 

Dimenzije:  235 × 110 × 172.9 mm 

Temperatura skladiščenja: -30℃~80℃

Delovna temperatura: -20℃~70℃
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Previdnostni ukrepi

Da se izognete poškodbam naprave, sledite spodnjim 
navodilom:
1. Ohišje naprave je pritrjeno v kovinski škatli. Ne poskušajte 

ga odstraniti iz škatle.
2. Pri črpanju upoštevajte smernice za zračni tlak. Ne 

pretiravajte s črpanjem, da preprečite nesreče.
3. Naprave ne pustite, da deluje brez nadzora. Prekinite 

napajanje, ko naprava ni v uporabi.
4. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivnih snovi, kot je 

bencin.
5. S to napravo lahko upravljate neprekinjeno. Vendar 

skrajšajte čas delovanja v visokih temperaturah, da 
podaljšate življenjsko dobo naprave.

6. Nastavka črpalke ne usmerjajte vase ali proti nekomu, saj 
lahko visokotlačni plin povzroči poškodbe.

7. Ne stojte, ne sedite in ne čepnite na kovinski škatli. Na 
kovinsko škatlo ne postavljajte težkih predmetov, da 
preprečite poškodbe. V kovinsko škatlo ne shranjujte drugih 
predmetov.

8. Med uporabo naprave odstranite trak z ježkom in odvijte 
napajalni kabel, da preprečite morebitne nevarnosti zaradi 
pregrevanja napajalnega kabla.

Vsebina paketa

70mai zračni kompresor × 1  
Uporabniški priročnik × 1
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