
 

 

Légkompresszor 
 
Részegységek listája 
1. BE/KI kapcsoló 
2. Fogantyú 
3. Tartozéktároló 
4. Hálózati csatlakozó 
5. Sűrítettlevegő-tömlő 
6. Talp 
7. Nyomásmérővel ellátott pisztoly 
8. Nyomáscsökkentő szelep 
9. Sűrítettlevegő-csatlakozó 
10. Gyorscsatlakozóval ellátott tömlő 
11. Ravasz 



12. Adapterfúvóka 
13. Adapterfúvóka 
14. Adapterfúvóka 
15. Fúvóka hosszabbító 
16. Univerzális adapter 
17. Univerzális adapter 
18. Fúvókaadapter a fúvókakészlethez 
19. Tűszelep 
20. Szelepadapter 
 
 
 
Használat 
Megjegyzés: 
A készülék használat közben rezeg. Ezért használat közben 
mindig helyezze a földre. Erre a célra a készülék alján 
található négy talp (6) szolgál. 

Vegye ki a kívánt tartozékokat a tartozéktárolóból (3). 

Be- és kikapcsolás 

A készülék bekapcsolása: 

A készülék bekapcsolásához állítsa a BE/KI kapcsolót „I” 
helyzetbe. A beépített jelzőfény világítani kezd. 

A készülék kikapcsolása: 

A készülék kikapcsolásához állítsa a BE/KI kapcsolót (1) „O” 
helyzetbe. A beépített jelzőfény kialszik. 

A gyorscsatlakozóval ellátott sűrítettlevegő-tömlő (5) 
csatlakoztatása: 

Illessze a sűrítettlevegő-csatlakozót (9) a 
sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójába, a hüvely 
automatikusan előreugrik. 

Leválasztás: 

Húzza hátra a sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójának 
hüvelyét, majd húzza ki a sűrítettlevegő-csatlakozót (9). 



Vigyázat! 

A sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójának 
leválasztásakor: 

fogja erősen a gyorscsatlakozót, nehogy lerepüljön a tömlő, 
és sérülést okozzon. 

 

Felhasználási terület: 

Ez az alkalmazás lehetővé teszi az autógumik egyszerű és 
pontos felfújását. A nyomásmérővel (7) ellenőrizheti a gumik 
légnyomását. 

Csatlakoztassa a kompresszor hálózati csatlakozóját (4) 
a hálózati aljzatba. 

Állítsa a BE/KI kapcsolót (1) „I” helyzetbe. A beépített 
jelzőfény világítani kezd. 

Olvassa le a légnyomást a nyomásmérőről (7). 

Amint elérte a megfelelő légnyomást, állítsa a BE/KI kapcsolót 
(1) „O” helyzetbe. 

Nyomja le a gyorscsatlakozó fülét (10), és húzza le 
a szelepről. 

Húzza ki a kompresszor hálózati csatlakozóját (4) a hálózati 
aljzatból. 

A szelepadapter használata 

Presta szelep, versenyszelep 

Dunlop szelep, kerékpár-szelep 



Felhasználási terület: 

A szelepadapter (20) segítségével könnyedén felfújtathatja 
kerékpárja gumiját. 

A szelepadapter használatával a fent felsorolt szelepeken 
keresztül tud majd fújtatni. 

Csatlakoztassa a szelepadaptert (20) a gyorscsatlakozóhoz 
(10), majd engedje fel a fület. 

Nyomja rá a szelepadaptert a szelepre. 

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel. 

A tűszelep (19) vagy az univerzális adapterek (16) (17) 
használatával felfújható matracokat és más hasonló dolgokat 
is felfújtathat. 

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó fülét. 

Illessze be a tűszelepet vagy az egyik univerzális adaptert 
a gyorscsatlakozóba (10), majd engedje fel a fület. 

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel. 

MEGJEGYZÉS 

A szelep sérülését elkerülendő, felhelyezés előtt nedvesítse 
meg a tűszelepet (19). 

A fúvóka hosszabbító (15) használatával 

A beépített nyomáscsökkentő szelep (8) segítségével szükség 
esetén csökkentheti is a gumi nyomását. 

Figyelem! 

Vegye figyelembe, hogy a nyomásmérő (7) nincs kalibrálva, 
ezért minden felfújtatást követően azonnal ellenőrizze 
a nyomást, például egy benzinkúton! 

Győződjön meg róla, hogy a BE/KI kapcsolót (1) „O” helyzetbe 
állította. 

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét. 



Helyezze a gyorscsatlakozót a szelepre, majd engedje fel 
a fület. 

Felhasználási terület:   

A fúvóka hosszabbító az eldugott vagy nehezen elérhető helyek 
tisztítására/kifújatására, valamint a bepiszkolódott 
készülékek tisztítására is alkalmas. A ravasz (11) különböző 
mértékű meghúzásával, mindig a megfelelő mértékű légnyomást 
érheti el. 

A fúvóka hosszabbító (15) használata előtt le kell csavarnia 
a gyorscsatlakozóval ellátott tömlőt (10) a nyomásmérővel 
ellátott pisztolyról (7). 

Aztán csavarja rá a fúvóka hosszabbítót a nyomásmérővel 
ellátott pisztolyra (7). 

Az adapterfúvóka (12) használata 

Felhasználási terület: 

Az adapterfúvóka (12) bármilyen 8 mm belső átmérővel 
rendelkező szelephez használható. Az adapterfúvóka (12) 
segítségével felfújható matracokat, medencéket és csónakokat 
is felfújtathat. 

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét. 

Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), 
majd engedje fel a fület. 

Csavarja be az adapterfúvókát (12) a fúvókaadapterbe (18). 

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel. 

Az adapterfúvóka (13) használata 

Felhasználási terület: 

Az adapterfúvóka (13) bármilyen, kereskedelmi forgalomban 
kapható kajak és egyéb, nagyméretű tárgy, például medence 
esetén alkalmazható, feltéve, hogy azokat csavaros szeleppel 
is felszerelték. 

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét. 



Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), 
majd engedje fel a fület. 

Csavarja be az adapterfúvókát (12) a fúvókaadapterbe (18). 

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel. 

Az adapterfúvóka (14) használata  

Felhasználási terület: 

Az adapterfúvóka (14) légtelenítő szelephez csatlakoztatható. 
A légtelenítő szelep a nagyobb térfogatú tárgyak, mint például 
felfújható matracok egyéb (hagyományos, csavaros stb.) 
szelepei mellett található. 

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét. 

Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), 
majd engedje fel a fület. 

Csavarja be az adapterfúvókát (14) a fúvókaadapterbe (18). 

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel. 

KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

a) Figyelem! A tisztítási és karbantartási munkálatok előtt 
válassza le a készülék tápellátását! 

b) Várja meg, amíg a kompresszor teljesen kihűlt. Égésveszély! 

c) A tisztítási és karbantartási munkálatok előtt végezze el 
a készülék nyomásmentesítését! 

Ügyeljen rá, hogy a kompresszor készülékháza ne váljon 
piszkossá vagy porossá. Rendszeresen tisztítsa meg a 
készüléket egy nedves ruhával. Soha ne használjon mosószert 
vagy oldószert, mert az károsíthatja a készülék műanyag 
részeit! Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a készülékbe! 

 


