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MANUÁL (SK) 

MARTELLATO MINI kompresor typ DECOCP01 

 

Popis: 

A) MINI kompresor typ DECOCP01 
B) Vzduchová hadica 

C) Striekacia hlavica 

D) Tlakový ventil na nastavenie tlaku 

E) Výstup vzduchu z kompresoru 

F) 360° držiak na striekaciu hlavicu 

 

 

 

 

 

 

Vďaka za to, že ste si zakúpili náš vzduchový kompresor DECOCP01, prečítajte si pozorne a dôkladne 

tento Návod na obsluhu pred tým, ako budete prevádzkovať vzduchový kompresor, aby ste získali 

optimálne výsledky. 

Obsah balenia: MINI kompresor typ DECOCP01 s možnosťou nastavenia intenzity tlaku, 

vzduchová hadica, striekacia hlavica, 360° držiak na striekaciu hlavicu, čierna cestovná taška. 

Vlastnosti: 

I. Rozsah trysky pre airbrush  0.2-0.5mm; 

2. Funkcia automatického zastavenia; 

3. Nepretržitá prevádzka so stálym tlakom; 

4. Nastaviteľný pracovný tlak; 

5. Taška na ľahké prenášanie; 

6. 360 stupňový otočný držiak na airbrush pre pohodlnú prácu. 

 

Špecifikácie: 

MOTOR: DC 12V 

AN, IP: 1.6A 
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Prietok vzduchu: 10,5 l / min 

Automatické zastavenie: 1,72 bar (25psi) 

Auto štart: 1,03 bar (15psi) 

Pracovný tlak: 0,14 - 1,03 bar (2-15psi) 

AO transformátor 

Vstup ACIOO-240V 50/60 Hz O.6A 

Výstup DC 12V 1,5A 

Návod na použitie: 

 

1. Zapojte kompresor do zdroja a ten do elektrickej zásuvky. 

2. Zapojte hadicu do vývodu  vzduchového kompresoru a potom ju zapojte do mini filtru DECOF01 

(voliteľný) a následne ju zapojte do striekacej hlavice. 

3. Mini filter DECOF01 (voliteľný) má veľmi dobrý vplyv na odfiltrovanie vody/ vlhkosti. Nazbieraná 

voda sa dá vypustiť stlačením ihly mini filtra. 

4. Stlačte červené on/off tlačidlo, kompresor sa spustí a červená kontrolka sa zmení na zelenú. 

Kompresor sa automaticky zastaví keď sa prestane používať sprej. Po skončení používania 

kompresoru prosím vypnúť stlačením tlačidla on/off. 

5. Kompresor môže ovládať tlak. Tlak sa ovláda otáčaním tlakového ventilu v smere a protismere 

hodinových ručičiek. 

6. Kompresor môže pracovať pod tlakom za neustáleho chodu. 

7. Kompresor má vstavanú ochranu proti prehriatiu a sám sa vypne ak teplota dosiahne vysoké 

hodnoty a sám sa resetuje keď sa schladí. 

8. Rukoväť/ držiak striekacej hlavice sa dokáže otáčať o 360 stupňov pre jednoduchšie používanie. 

9. Látková taštička môže byť použitá ako taška alebo ruksak. 

 

Bezpečnosť 

 

1. Je vhodné na použitie v uzavretých priestoroch (vo vnútri), pre ochranu vlastného zdravia 

nepoužívať vo vlhkom prostredí alebo vo vysokých teplotách. 

2. Produkt musí byť používaný v suchom prostredí pri izbovej teplote. Nestriekať na horúce, výbušné 

alebo horľavé látky. 

3. Ak produkt nie je správne používaný, môže poškodiť striekaciu hlavicu. 

4. Ak spozorujete niečo nezvyčajné alebo máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku okamžite 

odpojte zdroj z elektrickej zásuvky a kompresor zo zdroja. 

5. Ak je nejaký komponent poškodený, prosím vráťte ho do zakúpeného obchodu alebo odbornému 

servisu. Prosím nepokúšajte sa o vlastnú opravu. 

6. Udržujte všetky komponenty a kompresor v suchom prostredí mimo slnečného žiarenia a pri 

teplotách nepresahujúcich 35° C. 

7. Uschovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri 

nesprávnom zapojení.  

 

Predajca: MEGI Svet Pečenia s.r.o., Štefánikova 50, 94903 Nitra        www.megi.sk 


