Gebruikers handleiding TarQa® 1000/2000
Inhoud doos TarQa®:
Controleer de inhoud van de doos op de aanwezigheid van de volgende items:
- 1x
TarQa 1000 / TarQa 2000
- 1x
Luchtslang inclusief naaldhouder + TarQa naald
- 3x
Schroef + plug
- 1x
Druktabel *
- 1x
Boormal *
* In documenthouder op de doos
Installatievoorschrift TarQa®:
U kunt de TarQa 2000 ook gebruiken zonder deze aan de muur te installeren. U dient de TarQa 2000
in dat geval op een vlakke ondergrond te plaatsen.
Om de TarQa optimaal te installeren dient u onderstaande stappen uit te voeren:
1. Boor met behulp van de boormal drie bevestigingsgaten ø6mm in de muur op de gewenste
positie.
2. Plaats in elk gat een meegeleverde plug.
3. Draai in de 2 bovenste gaten een meegeleverde schroef.
4. Hang nu de TarQa op aan de schroeven.
5. Zet de TarQa vast, door de derde schroef door de beveiligingslip van de TarQa in de onderste
plug te schroeven.
Om de TarQa in gebruik te nemen, neem de volgende stappen:
1. Sluit de meegeleverd blauwe luchtslang aan op de luchtuitgang, dit is de meest rechtste
uitgang onder aan de TarQa. Duw de blauwe slang van beneden naar boven in de uitgang tot
de aanslag.
 Demonteren kan door de witte ring ingedrukt te houden en vervolgens de slang naar
beneden toe te trekken.
2. (Alleen TarQa 1000) Sluit uw perslucht aan op de universele plug van de TarQa. Dit is de
tweede plug vanaf rechts onder de TarQa.


Draag zorg voor schone en droge perslucht. Tap regelmatig vocht af van uw compressor of
plaats een vochtafsluiter in de toevoerleiding.

3. Sluit de TarQa aan op een geaard stopcontact.
4. De TarQa start op en is klaar voor gebruik.

Hoe de TarQa® te gebruiken:
De TarQa is door iedereen te gebruiken.
De TarQa in werking zetten:
Als de TarQa is aangesloten op een geaard stopcontact, zal in het beeld scherm “TarQa Slaapstand”
staan. Nu kunt u op twee manieren de TarQa in werking zetten:
- Door de TarQa naald in de bal te steken. De TarQa merkt drukverschil en zal in werking
treden.
- Door op de – of + knop te drukken. De TarQa begint automatisch te blazen.
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De gewenste druk instellen:
Stel de gewenste druk in met de – en + knop. Een korte druk op de knop wijzigt de druk met stapjes
van 0.01 bar. Houd u één van de knoppen in, dan zal de druk met stappen van 0.05 bar wijzigen.
Om voor elk team de gewenste druk te noteren, kunt u gebruik maken van onze meegeleverde
druktabel.
De bal oppompen:
Als u op het scherm de gewenste druk heeft ingesteld, steekt u de TarQa naald in de bal. De TarQa
meet de druk in de bal en vergelijkt deze met de ingestelde druk. Hierna zal de TarQa gaan pompen
of ontluchten.
Als de gewenste druk van de bal bereikt is, hoort u een zoemer en zal het scherm oplichten. Haal de
naald uit de bal en ga verder met de volgende bal.
U hoeft nu verder niks meer te doen met de knoppen. De TarQa onthoudt de ingestelde druk, zodat
de volgende bal op dezelfde druk wordt gebracht.
De TarQa uitschakelen:
Om de TarQa uit te schakelen hoeft u niks te doen. Als de TarQa 30 seconden geen druk(verschil)
meet, schakelt het zichzelf uit en gaat het in “slaapstand”.

Wat te doen bij eventuele storingen:
Controleer de volgende punten:
- Is de TarQa aangesloten op netstroom?
- Is de TarQa aangesloten op een compressor ? (TarQa 1000)
- Staat de compressor aan? (TarQa 1000)
- Is de blauwe luchtslang goed aangesloten op de TarQa?
- Heeft de lucht vrije doorgang door de TarQa naald?
Kunt u bovenstaande allemaal met Ja beantwoorden, probeer de TarQa dan opnieuw op te starten
door de stekker een keer uit het stopcontact te halen.
Is het probleem niet verholpen neemt u dan contact op met SPEQ Innovations.
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