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Instruktioner Airbrush kompressor 
 
Introduktion 
 Denna kompressor är oljefri och cylinderfri konstruktion. Tack vare detta är det ingen risk 
för olja i luften. Och utan cylinder så blir luftströmmen jämn och stötfri, samt över området 
0-15 PSI (0-103 kPa). Denna kompressor är mycket lämpad för Airbrush Makeup, Airbrush 
Naglar, Spraya Blommor, Tårtdekorationer etc, tack vare sin oljefria konstruktion. 
 

Specifikationer: 

 
 
Användarinstruktioner 

1. Montera ihop Airbrush utrustningen, slang och kompressor. Ställ kompressorn på 
ett stadigt underlag. Airbrush pennan skall vara av TG enkelverkande typ som 
medföljer i detta paket. 

2. Anslut nätadapterns 12V kontakt till kompressorns uttag, och sen nätadaptern till 
vägguttaget. Nätadaptern ger 12 VDC max 2A. 

3. Tryck på ON/OFF knappen för att starta kompressorn, (och en gång till för att 
stänga av kompressorn). 

4. Tryck på MODE-knappen för att ändra kompressorns hastighet på luftflöde 
stegvis. 

 
 

VARNING 
1. Växla inte hastighet med MODE-knappen för snabbt (låt den landa på det nya 

varvtalet innan ny hastighet väljs), annars kan kompressorn ta skada. 
2. Kompressorn skall användas i en torr, ren och ventilerad plats. 
3. Låt inte barn leka med eller använda denna kompressor. 
4. Kompressorns omgivningstemperatur skall vara mellan 0~40°C, och skall inte 

användas i direkt soljus. 
5. Kompressorn skall inte användas längre än 20 minuter kontinuerligt utan vila. 
6. Kompressorn skall inte användas utan slang och airbrushpenna monterad, och 

inte till annat än airbrush med enkelverkande TG penna. 
7. Vänligen sätt airbrushpennan in hållaren när den inte används, för att undvika 

skada. 

 
 

MODEL VOLT OBELASTAD 

STRÖM 
LUFT FLÖDE 
Liter / Minut 

MAX 

TRYCK 
STORLEK VIKT 

TG216/TG215 

TG213/TG235 
12V < 1.0 A 13 l/min 15 PSI 123x 98x 68 mm 0.5 KG 
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MINI COMPRESSOR INSTRUCTION 

INTRODUCTION 

This mini compressor uses the special material, non-cylinder and non-oil type 
design. Its non-oil promises the transmission medium not to be polluted. Its output 
fluid is steady and the range of pressure is from 0-15PSI. It is very suitable to be used 
for airbrush makeup, airbrush nail, spray flowers, cake decorating and etc because of 
its non-oil design and continuously work. 

Specifications 
 

MODEL VOLTAGE ZERO-LOAD 

CURRENT 
AIR OUTPUT 

PER MIN 
MAX 

PRESSURE 
SIZE WEIGHT 

TG216/TG215 

TG213/TG235 
12V <1.0A 13LPM 15PSI 123*98*68 MM 0.5 KG 

HOW TO USE 

1. Assemble the airbrush, hose and compressor together and make sure compressor be 
put to the steady position. The airbrush should be TG single action type. 

2. Plug AC cord to the compressor then connect the AC adapter to the electrical source. 
The adapter's output voltage is 12V and current is 2A. 

3. Press ON / OFF to OPEN / CLOSE the compressor. 
4. Press MODE to control the speed of air fluid. 

 

WARNING 

1. Don't change the MODE level quickly; otherwise, the motor will be broken. 
2. The compressor should be put in dry, clean and ventilates place. 
3. Don't let children contact and play. 
4. The compressor's ambient temperature should be in 0~40°C  and don't put in 

solarization. 
5. Don't let the compressor work over 20 minutes if don't assemble the hose and the 

airbrush. 
6. Please put the airbrush onto the holder when you don't use it so that not broken. 
7. This compressor should be used with TG single action airbrush. 


