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1. De TarQa in werking zetten: 

U kunt 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 de “slaapstand”. 

  

  

Derbystar maakt voor de binnenbal gebruik van latex.  

Latex is een natuurlijk product, waardoor de bal vanzelf heel 

langzaam leeg loopt.  

Een Derbystar voetbal moet je daarom iets vaker oppompen, 

maar daar staat een duurzame voetbal met een lange 

levensduur tegenover. 
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Hoeveel bar stel ik in voor mijn team?  

De pomp is in te stellen op elk gewenst aantal bar. Het voordeel is dat de pomp 
op deze wijze alle ballen hetzelfde oppompt of ontlucht. Hieronder staat per 
leeftijdsgroep hoeveel druk er in de bal gepompt dient te worden. 

Leeftijdscategorie Hoeveelheid bar 

Senioren 0,7 – 0,9 bar 

O19 – O17 0,7 – 0,9 bar 

O15 – O13 0,6 – 0,8 bar 

O12 – O11 0,6 – 0,8 bar 

O10 - O9 – O8 0,6 – 0,8 bar 

Instroom – F-League 0,6 – 0,8 bar 

Voor teams tot en met de O13-categorie dienen de trainer(s)/ leider(s) zelf de 
ballen op te pompen en dit niet door de spelers te laten doen! 

Wat te doen als de pomp het niet doet? 

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 en deze 
na 5 seconden weer in het stopcontact te steken. 

 

 

Mocht de pomp het dan alsnog niet doen? Melden via 
materialencommissie@sdc12.nl 
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