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OPOZORILO!
Pozorno preberite varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje 
opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali 
hudih telesnih poškodb. Vsa opozorila in navodila hranite za nadaljnjo 
uporabo.

Pregled izdelka

Opomba: Slike izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v tem 
priročniku so simbolične.
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Sestavni deli 
1)  Ameriški ventil (schrader)
2)  Visokotlačna cev za zrak
3) Predalček za zračno cev
4)   Luč
5)   Priključek za zračno cev
6)  Zaslon
7)  Gumb "+"
8)   Gumb za vklop/izklop luči
9)  Gumb «-»
10)  Indikator stanja baterije
11)  Vhod za polnjenje
12)  Funkcijski gumb
13)  Gumb vklop/izklop
14)  Odvod toplote

Dodatna oprema

Varnostna navodila

Med delovanjem kompresorja je raven hrupa 75 dB. Upoštevajte 
ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite svoj sluh. Kompresor in zračna 
cev se po določenem času lahko zelo segrejeta. Ne dotikajte se vročih 
površin, dokler se ne ohladijo. Ta izdelek ni igrača in ni namenjen 
otrokom.

Adapter za francoski 
ventil (Presta) x 1 

Adapter za ventile
žog (igla) x 1 

Polnilni kabel x 1 Torba za shranjevanje x 1MiSho
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Uporaba

1.  Indikator stanja baterije in polnjenje

Indikator stanja baterije
Različne barve indikatorja stanja 
baterije označujejo preostalo raven 
baterije v kompresorju:
Bela: več kot 50% 
Oranžna: 20 do 50%
Rdeča: manj kot 20%, čim prej napolnite

Polnjenje
Pred prvo uporabo kompresor napolnite. 
Za polnjenje na kompresor priključite 
polnilni kabel s certificiranim polnilnikom 
USB 5.0 V 2.0 A (ni v kompletu). 

Indikator stanja baterije med polnjenjem: 
Utripa belo: polnjenje
Bela: popolnoma napolnjen
Opomba: Kompresorja med polnjenjem 
ni mogoče uporabljati.

2.  Vklop kompresorja

Odstranite visokotlačno zračno cev in 
kompresor se bo samodejno vklopil. Ko 
kompresorja 3 minute ne uporabljate, se 
samodejno izklopi. 
Če se kompresor samodejno izklopi, ko 
odstranite zračno cev, pritisnite in 
zadržite gumb za vklop/izklop, da ga 
ponovno vklopite.
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3.  Visokotlačna zračna cev in priključek za šobo 

Ameriški ventil
(schrader)
Pnevmatike na avtomobilih, motociklih, 
električnih kolesih in večini gorskih koles 
uporabljajo schrader ventile.
Polnjenje: kompresor lahko priključite 
neposredno na Schraderjev ventil in 
začnete s polnjenjem.
Praznjenje: S primernim orodjem 
potisnite zatič v zračni ventil, da sprostite 
zrak.

Adapter za francoski ventil
(presta)
Cestna in nekatera gorska kolesa 
uporabljajo ventil presta, ki zahteva 
uporabo priloženega adapterja za ta 
ventil.
Polnjenje: Odvijte obroč ventila,  na 
zračno cev priključite adapter za ventil 
presta in kompresor priključite na ventil 
pnevmatike, da začnete s polnjenjem. 
Po končanem polnjenju ponovno privijte 
ventilski obroč. 
Praznjenje: Odvijte obroč ventila in 
ventil potisnite navzdol, da se zrak 
sprosti.

Adapter za ventila žog
(igla)
Za polnjenje žog, kot so košarkaške in 
nogometne žoge, morate uporabiti 
priloženo iglo. 
Polnjenje: Iglo privijte na schrader ventil 
in jo nato vstavite v ventil žoge, da 
začnete s polnjenjem.
Praznjenje: Iglo vstavite v ventil žoge in 
nežno pritisnite na žogo, da se zrak 
sprosti.
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4.  Zaznavanje zračnega tlaka
Trenutni tlak se samodejno prikaže, ko je zračna cev priključena na 
pnevmatiko in je kompresor vklopljen.

5.  Določanje ustreznega zračnega tlaka

Da bi zagotovili varnost in se izognili 
poškodbam izdelkov zaradi prekomerne 
napolnjenosti, pred polnjenjem vedno 
preberite priročnik ali navodila izdelka, 
ki ga polnite, da ugotovite ustrezen 
zračni tlak.

Pnevmatike
Priporočeni zračni tlak pnevmatik za 
avtomobile, kolesa in motocikle je 
naveden na stranski steni pnevmatike. 
Priporočeni tlak avtomobilskih 
pnevmatikah je naveden tudi na 
stebričku voznikovih vrat.
Za podrobnosti o nosilni zmogljivosti in 
priporočenem zračnem tlaku glejte 
navodila ali priročnik vašega vozila.

Žoge
Priporočeni zračni tlak nogometnih, 
košarkaških, odbojkarskih in drugih žog 
je naveden v bližini ventila žoge.
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Referenčna tabela zračnega tlaka

Kategorija Izdelek Priporočljivo območje tlaka 

Kolesa

Pnevmatike za 12-, 14- 
in 16-palčna kolesa

Pnevmatike za 20-, 22-,  
in 24-palčna kolesa

Pnevmatike za zložljivo 
električno kolo 
Mi QICYCLE

Pnevmatike za Mi 
električni skiro 

Pnevmatike za  26-,  

gorska kolesa 
700c pnevmatike 

Clincher za cestna kolesa  

700c zračnice za 
cestna kolesa 

30 - 50 psi

40 - 50 psi

45 - 50 psi

40 - 50 psi

45 - 65 psi

100 - 130 psi

120 - 145 psi

Motorna kolesa Pnevmatike za skuterje 
in cestne motocikle 1,8 - 3,0 bar

Avtomobili Avtomobilske pnevmatike 2,2 - 2,8 bar

Žoge

Žoga za košarko
Žoga za nogomet
Žoga za dbojko

Nogometna žoga

7 - 9 psi
8 - 16 psi
4 - 5 psi

12 - 14 psi

Opomba: Vrednosti območja tlaka so samo za referenco. Za dejanske 
specifikacije zračnega tlaka vedno glejte navodila ali priročnik vašega 
izdelka. (Zgornji podatki prihajajo iz laboratorija QiCYCLE.)

27,5- in 29-palčna
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6.  Privzete vrednosti tlaka
Sprememba načina

Pritisnite tipko Mode za preklop med spodnjimi petimi načini 
polnjenja. Pred polnjenjem izberite želeno enoto zračnega 
tlaka. Pritisnite in držite funkcijski gumb za preklop med 
enotama psi in bar.

Ročni način: Privzeti tlak, ki ga nastavi uporabnik (vrednost 
in enota tlaka se shranita). Nastavljivo območje: 3 - 150 psi.

Kolo: Privzeto 45 psi 
Nastavljiv obseg: 30 - 65 psi

Motorno kolo: Privzeto 2,4 bar 
Nastavljiv obseg: 1,8 - 3,0 bar

Avtomobil: Privzeto 2,5 bar 
Nastavljivo območje: 1,8 - 3,5 bar

Žoge: Privzeto 8 psi 
Nastavljivo območje: 4 - 16 psi
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Privzeta nastavitev tlaka

Po izbiri funkcije pritisnite + ali -, da povečate ali zmanjšate 
privzeto vrednost tlaka. Pritisnite in zadržite gumb + ali -, da 
hitreje nastavite vrednost tlaka.

Med nastavitvijo utripajoča vrednost kaže ciljno vrednost, 
vrednost, ki ne utripa, pa kaže trenutno vrednost tlaka.

Luč
Pritisnite gumb za vklop/izklop luči, da vklopite/izklopite 
lučko kompresorja. Luč vam lahko olajša priključitev 
kompresorja na ventil v temnih prostorih.

7. Polnjenje

Začetek polnjenja
Pritisnite gumb vklop/izklop, da začnete s polnjenjem. Trenutni 
tlak se prikaže v realnem času med polnjenjem. Pri polnjenju 
lahko glasnost kompresorja doseže od 75-80 dB. Upoštevajte 
ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite svoj sluh. 
Kompresor in zračna cev se po določenem času lahko zelo 
segrejeta. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s cevjo, da 
preprečite poškodbe.

Konec polnjenja
Ko je dosežena ciljna vrednost tlaka, kompresor samodejno 
preneha s polnjenjem. Kompresor lahko kadar koli med 
polnjenjem ročno zaustavite tudi s pritiskom na gumb za 
vklop/izklop.MiSho
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Pozor!
Izdelkov, kot so baloni, žoge za plažo in rešilni jopiči, ne morete polniti 
v samodejnem načinu, ker potrebujejo zračni tlak pod minimalnim 
območjem tlaka kompresorja. Te izdelke lahko previdno polnite le 
ročno.

Podatki o bateriji
Baterija kompresorja zdrži približno 30 minut, ko je popolnoma napolnjena 
in pri sobni temperaturi 25°C. Uporaba kompresorja pod veliko 
obremenitvijo ali pri nižjih temperaturah okolice lahko skrajša življenjsko 
dobo baterije.

8. Odklop zračne cevi
Zračna cev kompresorja lahko med polnjenjem postane zelo vroča. Da se 
izognete poškodbam, bodite previdni, ko jo odklopite z ventila. Ko cev 
odklopite s kompresorja, lahko iz ventila pušča. Da se izognete izgubi 
tlaka, zračno cev odklopite z ventila čim hitreje.

9. Izklop kompresorja
Cev za zrak vstavite nazaj v predal za shranjevanje, da 
izklopite komrpesor. Pritisnite in zadržite gumb za vklop/
izklop, ko je kompresor vklopljen. Če kompresorja ne 
uporabljate 3 minute, se samodejno izklopi.

Previdnostni ukrepi
•  Kompresor smejo uporabljati samo osebe, starejše od 16 let.
Ko uporabljate kompresor, naj bodo otroci na varni razdalji.
•  Kompresor ima vgrajeno litijevo baterijo, zato ga ne smete izpostavljati
ognju ali neustrezno odlagati. Akumulatorja kompresorja ne 
izpostavljajte visokim temperaturam, npr. ne puščajte ga v avtomobilu 
na neposredni sončni svetlobi. Če je litijeva baterija izpostavljena 
prekomerni vročini, šoku ali vodi, obstaja nevarnost požara, 
spontanega vžiga in celo eksplozije.
• Kompesorja ne shranjujte pri temperaturi pod -10°C ali 
nad 45°C. Izpostavljenost preveliki vročini ali mrazu bo skrajšala 
življenjsko dobo kompresorja in poškodovala vgrajeno baterijo.
•  Dolga uporaba kompresorja lahko poškoduje baterijo. 
Priporočljivo je, da kompresor napolnite vsaj enkrat na tri mesece.
•  Kompresor ima vgrajen enosmerni motor,
ki lahko med delovanjem ustvari električne iskre, zato ga ne 
uporabljajte v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih.
• Če kompresor med delovanjem oddaja nenavaden zvok
ali se začne pregrevati, ga takoj izklopite.
•   Pred polnjenjem se vedno prepričajte, da ste izbrali ustrezen zračni tlak, 
da ne bi prišlo do pokanja pnevmatik ali drugih nezgod.
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Pretvorba navadnih enot: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
•  Med uporabo imejte kompresor vedno pod nadzorom in
ga ne puščajte brez nadzora, da ne bi prišlo do čezmernega 
polnjenja ali nesreč.
•  Kompresor uporabljajte samo v čistem in suhem okolju. 
Umazanija in prah lahko kompresor poškodujeta. Kompresor ni 
vodoodporen, zato ga nikoli ne izpirajte z vodo.

Reševanje težav

Težava Rešitev

Počasno polnjenje

1. Preverite, ali je baterija 
kompresorja dovolj napolnjena.

2. Preverite tesnjenje zračne
cevi.

3. Preverite, ali sta oba konca 
cevi pravilno povezana.  

4. Preverite, ali izdelek, ki ga 
polnete, pušča.

Kompresor se vklopi,  
vendar ne polni

1. Pred polnjenjem preverite,
ali je cev za zrak 
na svojem mestu.

2. Preverite, ali je baterija 
kompresorja dovolj napolnjena.

3. Preverite, ali tlak 
napolnjenega izdelka 

presega nastavljen tlak.

Vrednosti tlaka ni mogoče 
povečati ali zmanjšati

Prepričajte se, da je kompresor 
nastavljen na pravilno delovanje. V 
ročnem načinu je zaslon prazen, 
brez ikon in omogoča nastavitev 

ciljne vrednosti tlaka v območju od 
3 do 150 psi.MiSho
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Kompresor polni normalno, toda 
prikazani tlak je nič

Tlak nizkotlačnih gumenjakov, 
vključno z baloni, je prenizek, da bi 

ga lahko merili.

Kompresor je že izključen po 
priključitvi zračne cevi na ventil

Pritisnite in zadržite gumb za 
vklop/izklop, da ponovno 

vključite kompresor.
Ko je zračna cev priključena, 

pride do puščanja zraka
Prepričajte se, da je zračna cev 

pravilno priključena.

Barva indikatorja baterije je 
drugačna, kadar naprava polni 

kot v stanju pripravljenosti

Raven napetosti litijeve baterije 
se ob praznjenju znatno 

zmanjša, kar povzroči drugačno 
barvo indikatorja baterije, kadar 

naprava polni kot v stanju 
pripravljenosti. Takšno delovanje 

je normalno.

Tehnični podatki

Ime MiJia Prenosni Baterijski Kompresor

Model MJCQB02QJ

Dimenzije 124 × 71 × 45.3 mm (kompresor, 
brez zračne cevi

Razpon tlaka polnjenja 0.2 - 10.3 bar / 3 - 150 psi
Delovna temperatura Polnjenje: 0 °C ~ 45°C

Praznjenje: -10 °C ~ 45°C
Temperatura skladiščenja -10°C ~ 45°C

Dimenzije zračne cevi Dolžina zračne cevi 180 mm 
(vključno s Schraderjevim 

adapterjem za ventil)

Dimenzije zračnega ventila Adapter ventila schrader: 11 × 
20 mm

Adapter ventila presta: 11 × 
15 mm

Zmogljivost baterije 2000 mAh (14.8 Wh)
Delovna raven hrupa Manj kot 80 dB na razdalji 1 m

Napajanje 5 V  2 A
Vhod za polnjenje Micro USB

Čas polnjenja < 3 ure
Natančnost tipala ±2 psi
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Podjetje iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.  izjavlja, da je ta 
naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o 
skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi 

Izjava o skladnosti

13

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno 
električno in elektronsko opremo (OEEO kot v direktivi 2012/19/
EU), ki je ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja svojo odpadno 
opremo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za 
recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga 
imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in 
recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne 
posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se obrnete na 
serviserja ali lokalne organe za več informacij o lokaciji, pa tudi 
o pogojih takih zbirnih mest.

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga hranite za nadaljnjo 
uporabo.

Izdelano za: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Proizvajalec: Iriding (Xiamen) Technology Co, Ltd (Mi Ecosystem podjetje)
Naslov: Unit 01-07, No. 97-99 8/F, Anling 2nd, Huli District, Xiamen, 
Fujian Province, Kitajska

Za več informacij obiščite spletno stran: www.mi.com
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