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Rend. sz. 85 66 48
Rendeltetésszerű használat
Ez a kiváló minőségű 12 V-os kompresszor gépkocsik, lakókocsik,
teherautók stb. kerékabroncsainak a felfújására való. A mellékelt
adapterek segítségével felfújhatók még labdák, kerékpárabroncsok,
gumimatracok stb. is.
A LED-világítás lehetővé teszi a sötétben való kényelmes kezelést. A
maximális üzemi nyomás 10 bar.
A tápfeszültség 12 V egyenfeszültség.
A terméket nem érheti víz vagy nedvesség. A fentiektől eltérő
alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz,
tűzkárhoz, áramütéshez stb. vezethet.
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. A terméket nem
szabad módosítani, ill. átépíteni.
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani!
Jelmagyarázat
A háromszögbe foglalt villám jel arra utal, hogy
az Ön egészsége
szempontjából veszély állhat fenn, pl. áramütés.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges
veszélyre utal a kezelésnél, üzemeltetésnél vagy
használatnál.
☞A
kéz szimbólum különleges tippekre és kezelési
tudnivalókra utal.
Biztonsági tudnivalók
Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak
be nem tartása következtében keletkeztek, a
szavatosság/garancia érvényét veszti. Következményi
károkért felelősséget nem vállalunk!
Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelés, vagy a
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó
anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen
esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!.
• Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak
a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti.
• A terméket ne tegye ki nehéz fizikai vagy mechanikai behatásnak. A
készülék már akkor is meghibásodhat, ha csak kisebb magasságból
leejtik.
• A kompresszort csak 12 V egyenfeszültségről szabad táplálni (pl.
gépkocsik szivargyújtó aljzata).
• Kis légnyomás (kb. 5 bar/75 psi értékig) a maximális üzemidő 15
perc, e felett 5 perc. E fölött a kompresszort 10 percig hűlni kell
hagyni, mielőtt újból használhatná.
• A kompresszort sose használja felügyelet nélkül. Tartsa távol a
gyerekektől.
• Kerülje el a közvetlen napsütést, meleget vagy hideget.
• A kompresszort ne érje nedvesség vagy víz.
• Vigyázzon arra, hogy a felfújt abroncsban, ill. gumicsónakban,
labdában stb. ne legyen a megengedettnél nagyobb nyomás.
Robbanásveszély!
• A nagy áramfelvétel miatt lemerülhet a gépkocsi akkumulátora, ha a
kompresszort gyakran és hosszú időn át használja.
• A kompresszor nem tartalmaz Ön által karbantartandó részeket.
Használat előtt vizsgálja meg a kompresszort, hogy nem sérült-e; ha
sérülést állapít meg, már ne használja.
• Ne használja a kompresszort a rendeltetésének nem megfelelő
célra.
• Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől
gondosan elzárva tartsa azokat.
• Amennyiben kétségei merülnek fel a termék megfelelő, vagy
biztonságos használatával kapcsolatban, kérjük feltétlenül forduljon
szakemberhez.
• Sose hagyjuk szabadon heverni a csomagoló anyagokat. A
műanyag fóliák, táskák stb. veszélyes játékszerré válhatnak
kisgyermekek kezében, fulladást okozhatnak.

• Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan
használni, akkor helyezzük üzemen kívül és akadályozzuk meg a
véletlen használatát.
• Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem
lehetséges, ha:
- a készüléken látható sérülések vannak,
- a készülék nem működik,
- ha hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva,
vagy
- nem megfelelő körülmények között szállították.
• Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölött, mert az
könnyen tüzet vagy életveszélyes áramütést okozhat.
• Karbantartási, illesztési és javítási munkákat csak megfelelően
képzett szakember, ill. szakszerviz végezhet.
• Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati
útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz,
vagy más szakemberhez.
• Ne használja a kompresszort utazás közben.
Használat

Ne használja a kompresszort utazás közben.

• Vegye le az abroncs szelepsapkáját, és csavarja fel
szorosan a csatlakozót az abroncs szelepére. Adott esetben
alkalmazzon egy megfelelő csatlakozóadaptert, ha pl. gumimatracot,
gumicsónakot stb. akar felfújni. Zárja be a feszítőkart.
• A kompresszor beindításához dugja be a csatlakozódugót egy 12Vos szivargyújtó aljzatba, és állítsa az EIN (be) állásba a bekikapcsolót. A kompresszor maximális áramfelvétele kb. 12,5 A.
• Ha a nyomás elérte a szükséges értéket, kapcsolja a be-kikapcsolót
az AUS (ki) állásba, és húzza ki a dugót a szivargyújtó aljzatból (ne
húzza a kábelnél fogva!).
• Csavarja le a szelepcsatlakozót. Zárja le az abroncs szelepét (pl.
csavarja fel a szelepsapkát).
A LED-világítás aktiválása
A LED-lámpás gépkocsi-kompresszoron van egy második kapcsoló
is, amellyel be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást.
Karbantartás és tisztítás
A készülék az elemcserétől eltekintve nem igényel karbantartást. A
ház külsejének tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha
rongy. Erősebb szennyeződések esetén a ruhát melegvízzel
megnedvesítheti.
Soha ne használjon agresszív tisztítószereket.
ÁRTALMATLANÍTÁS
Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a
háztartási szemétbe.
Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően kell ártalmatlanítani.
Műszaki adatok
Tápáramellátás:
Áramfelvétel:
Csatlakozótömlő hossza:
Maximális üzemidő:
Légszállítás:
Súly:
Méretek:
Üzemi hőmérséklettartomány:

12 V egyenfeszültség
max. kb. 12,5 amper
kb. 150 cm
15 perc
max. 35 liter/óra
kb. 2120 gramm
180 x 100 x 160 mm
- 30°C ... 50°C

