Nafukovač pneumatic
Uživatelský manuál
ČEŠTINA
Podrobnosti

Seznam balení

LED světlo

1x hustilka

Větrací port

1x Vzduchová trubice

Skladování vzduchových trubic

1x Presta Valve Convertor

USB nabíjení
Přístav

1x nafukování míče
Jehla

1x USB nabíjecí kabel
1x úložný vak

O tlačítkách

Indikátor nabíjení
JEDNOTKA Tlačítko „U“ – Tlačítko + Tlačítko LED obrazovka Tlačítko POWER

U
Krátký stisk
Dlouhé stisknutí

O inflaci

-

+

Vyberte Jednotka

Snižte talk

Zvyšte talk

Start/Stop nafukovaní

Zapnout/vypnout světlo

Rychlé snížení

Rychlé zvýšení

Zapnout/Vypnout

Referenční talk

Čas od prázdného místa (minuty)

Frekvence z Prázdné

Auto

2.3 – 2.5 BAR

8-12

2-3 (205 55R17)

Silniční kolo

100-120 PSI

2-3

8-12 (700x23C) *

Horské kolo

30-50 PSI

2-3

12-18 (26x1.95) *

Motocykl

30-50 PSI

2-3

8-12

Basketball

7-9 PSI

0.5-1

30-40

*Během testování nedochází k vytlačování

Kroky pro inflaci
1. Připojte jeden konec vzduchové hadičky k hustilce, druhý konec připojte k ventilku pneumatiky
(pro presta ventil prosím nejprve nainstalujte převodník ventilku).
2. Dlouze stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nerozsvítí LED obrazovka. LED dioda zobrazí aktuální nastavený tlak.
3. Stisknutím tlačítka UNIT vyberte jednotku tlaku mezi PSI, BAR, KPA a kgf/cm².
4. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte cílový tlak. Inflátor si zapamatuje tlak, který jste předtím nastavili.
5. Stisknutím tlačítka POWER začněte nafukovat. Dalším stisknutím můžete pozastavit nebo pokračovat. Inflátor se automaticky
zastaví,když dosáhne cílového tlaku.
Použití svítilny - Dlouhým stisknutím tlačítka UNIT zapnete/vypnete LED světlo.
O nabíjení
1. Při prvním použití nebo po dlouhé době nepoužívání hustilku před použitím nabijte.
2. Indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně a kontrolka bude střídavě svítit červeně a zeleně
po dokončení nabíjení.

3. Inflátor by se měl obvykle nabíjet každé dva měsíce, i když nebude používán. Pokud hustilku delší dobu nenabíjíte, baterie se
příliš vybije a baterie se může poškodit.

Nafukovač pneumatic
POZORNOST

1.

Je normální, že se hustilka po práci delší než 1 minuta zahřeje.
Nedotýkejte se horké části vzduchové trubice!

HORKÝ
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Inflátor je při provozu hlučný – zajistěte, aby se malé děti a domácí mazlíčci nedostali do blízkosti.
Před použitím prosím zkontrolujte hustilku. Pokud zjistíte jakýkoli problém, nepoužívejte jej.
Pokud během nafukování zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo nadměrné teploty, okamžitě jej zastavte.
Během nafukování zajistěte plynulé proudění vzduchu.
Kompresor v hustilce může při práci produkovat elektrické jiskry. Udržujte jej mimo dosah hořlavých a výbušných
předmětů.
V případě nehody neopouštějte pracovní prostor.
Po delším používání se hustilka a vzduchová trubice zahřejí. Před dalším použitím si prosím udělejte pauzu.
Snažte se prosím vyhnout nečistotám, namáčení a nadměrným otřesům.
K čištění se nesmí používat drsné chemikálie, čisticí prostředky, saponáty a jiné chemikálie.
Neskladujte hustilku na chladném, horkém nebo vlhkém místě.
Dětem je zakázáno používat hustilku. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Nenafukujte vzduch do úst, ucha, očí atd. lidí nebo zvířat.
Nepoužívejte nafukovačku, když se nabíjí.
Pokud je hustilka v provozu, zobrazí se na ukazateli úrovně nabití baterie nižší než aktuální nabití kvůli vysokému
výstupnímu proudu

Specifikace
elikost

55 x 53 x 180 mm

Hmotnost

336g

baterie

500mAh 12.8V

Pracovní proud

1-5A

Režim nabíjení

Micro USB

Doba nabíjení (hodiny)

3

Max. Tlak nahuštění

150 PSI / 10.3 BAR / 990 KPA / 10.5 kgf/cm²

Provozní teplota

-10° ~ + 60 ° C

MADE IN CHINA

