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Dane techniczne:      
Napięcie: 12 V
Zużycie prądu: max. 14 A       
Temperatura powietrza: od -20°C do +80°C 
Długość kabla zasilającego: 3 m
Długość węża: 1 m

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
 Utrzymuj kompresor w czystości i w dobrym stanie.
 Uszkodzone części napraw lub wymień. Korzystaj tylko z zalecanych części. Części 

niejasnego pochodzenia mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji.
 Dzieci i osoby nieobsługujące kompresora powinny pozostać z dala od przestrzeni roboczej.
 UWAGA! Kompresor może osiągnąć wysokie ciśnienie. NIE POMPUJ żadnych przedmiotów 

na wyższe ciśnienie niż ich zalecane ciśnienie maksymalne.
 Wtyczka do gniazdka 12 V do zapalniczki nie może zostać zastąpiona innych typem ani 

źródłem prądu elektrycznego.
 NIE UŻYWAJ kompresora w pobliżu stałych, ciekłych ani lotnych materiałów łatwopalnych.
 NIE CELUJ końcówką węża ciśnieniowego bezpośrednio w swoją twarz, twarz innych osób 

lub w zwierzęta.
 NIE POZOSTAWIAJ działającego kompresora bez nadzoru. Miej kompresor stale pod 

nadzorem i kontroluj ciśnienie powietrza.
 NIE PRZENOŚ kompresora za przewód i nie ściągaj przewodu z wentyla.
 NIE WYCIĄGAJ wtyczki z gniazdka na zapalniczkę za kabel.
 UNIKAJ zamoczenia kompresora i nie korzystaj z niego w deszczu.
 NIE UŻYWAJ kompresora do celów, do których nie jest przeznaczony.
 NIE UŻYWAJ  kompresora, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

leków.
 NIE UŻYWAJ kompresora, jeśli jest uszkodzony lub jeśli brak którejś z jego części, ponieważ 

może to prowadzić do dalszych uszkodzeń lub zranienia osób. 
 NIE ROZBIERAJ pokrywy urządzenia.

Uwaga:
Wskaźnik tego kompresora (2) został zaprojektowany na ciśnienie powietrza 6 barów (6 kg/
cm2) z dokładnością do 0,1 bara dla zwykłego użytkowania w samochodach osobowych, 
rowerach, zabawkach dmuchanych itd. zbyt wysokiemu ciśnieniu można zapobiec, 
przestrzegając wszystkich instrukcji. Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki. Nie pozostawiaj 
pracującego urządzenia bez nadzoru. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, nie pozostawiaj 
dźwigni końcówki węża w otwartej pozycji.
Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
Końcówkę mocno przykręć do wentylu.
Dokładne ustawienie ciśnienia opisano w podręczniku użytkownika. Unikaj nadmiernego 
pompowania.
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Opony:
Załóż końcówkę z dźwignią na wentyl i wciśnij dźwignię w dół.
Wtyczkę kabla zasilającego włóż do gniazdka na zapalniczkę i przełącz włącznik na pozycję 
ON (włączone).
Po osiągnięciu pożądanego ciśnienia odłącz końcówkę węża z wentyla i wyjmij kabel 
zasilający z gniazdka 12 V.

Przedmioty dmuchane:
Wybierz właściwy adapter i podłącz go do końcówki węża. Umocuj końcówkę.
Wsuń adapter w dmuchany przedmiot.
Wtyczkę kabla zasilającego włóż do gniazdka na zapalniczkę i przełącz włącznik na pozycję 
ON (włączone)
Po osiągnięciu pożądanego ciśnienia odłącz końcówkę węża z nadmuchiwanego 
przedmiotu i wyjmij kabel zasilający z gniazdka 12 V.
Kompresor nie został zaprojektowany do długotrwałej pracy. Przy zbyt długim czasie pracy 
kompresor się przegrzeje i ulegnie zniszczeniu. Jeśli jest użytkowany lekkomyślnie i jego 
metalowe części są gorące (na dotknięcie ręki), jest jasne, że był włączony zbyt długo i że 
jest przegrzany. W takim przypadku natychmiast wyłącz kompresor i pozostaw do 
wystygnięcia (około 20 minut), podobnie postępuj zawsze po 10 minutach nieprzerwanego 
użytkowania.
Kompresor można także ładować przy pomocy ładowarki baterii 12 V. Aby kompresor lub 
ładowarka nie zostały uszkodzone, ładowarka musi być zdolna do dostarczania prądu 
minimalnie 10 A.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Kompresor się nie włącza / przerywa bezpiecznik:
Należy głębiej wsunąć wtyczkę i przekręcić ją w jedną lub w drugą stronę.
Usuń ewentualne zanieczyszczenia z gniazdka i wtyczki. Podczas czyszczenia korzystaj z 
narzędzi z materiału nieprzewodzącego prądu, nie używaj metalowych narzędzi lub palców.
Skontroluj bezpiecznik zapalniczki. Minimalna wartość musi wynosić 10 A. Wtyczka odłączona
. Kompresor pracuje, ale nie wytwarza ciśnienia:
Końcówka – z dźwignią w zablokowanej pozycji – powinna trzymać się mocno na wentylu.
Skontroluj, czy nadmuchiwany przedmiot nie ma szczelin.  Skontroluj, czy wąż nie jest 
popękany

Kompresor pracuje zbyt powoli:
Przegrzanie jako wynik zbyt długiego czasu użytkowania. Odłącz kabel zasilający i 
pozostaw kompresor na przynajmniej 20 minut do wychłodzenia.
Zbyt niskie napięcie. Sprawdź akumulator.

1.Wyłącznik 2.Wskaźnik ciśnienia
3.Przewód zasilający 4.Adaptery
5.Wąż powietrzny




