
Dekkpumpe
Brukermanual

Pakkeliste

1x Inflator

1x luftrør

1x Presta ventilomformer

1x balloppblåsing Nål

1x USB-ladekabel

1x oppbevaringspose

Detaljer

UNIT 'U'-knapp - knapp + knapp LED-skjerm POWER-knapp

+-U

Kort trykk                                  Velg Enhet                            Reduser trykket                            Øk trykket                    Start/stopp oppblåsing

Langt trykk                              Slå på/av lys                              Rask Reduser                            Rask økning                                 Slå på/av

Om knapper

Om inflasjon Referansetrykk                                                  Tid fra tom (minutter)                                       Frekvens fra Tom

Bil

Landeveissykkel

Terrengsykkel

Motorsykkel

Basketball

*Ingen ekstrudering under testing

2.3 – 2.5 BAR

100-120 PSI

30-50 PSI

30-50 PSI

7-9 PSI

8-12

2-3

2-3

2-3

0.5-1

2-3 (205 55R17)

8-12 (700x23C) *

12-18 (26x1.95) *

8-12

30-40

LED lys

Venteport

Oppbevaring av luftrør

USB-lading Havn

Ladeindikator

Trinn for inflasjon

1. Koble den ene enden av luftslangen til inflatoren, koble den andre enden til dekkventilen
(for presta-ventil, installer ventilomformeren først). 

2. Trykk lenge på POWER-knappen til LED-skjermen lyser. LED-en vil vise gjeldende innstilte trykk.

3. Trykk på UNIT-knappen for å velge trykkenhet mellom PSI, BAR, KPA og kgf/cm².

4. Bruk '+'-knappen og '-'-knappen for å stille inn måltrykket. Inflatoren vil huske trykket du satte inn tidligere.

5. Trykk på POWER-knappen for å starte oppblåsingen. Hvis du trykker på den igjen, kan du sette på pause eller fortsette.
Inflatoren vil stoppe automatisk når den når måltrykket.

Bruke lommelykten - Trykk lenge på UNIT-knappen for å slå på/av LED-lyset.

Om lading

1. For første gangs bruk eller etter lang tid uten bruk, vennligst lad opp oppblåseren før bruk.

2. Ladeindikatoren vil bli rød under lading og indikatorlampen vil veksle rødt og grønt
når ladingen er fullført. 

3. Vanligvis skal oppblåseren lades annenhver måned selv når den ikke skal brukes. Hvis du ikke lader oppblåseren på lang tid, vil batteriet 
bli overutladet og batteriet kan bli skadet.

NORSK



Tyre Inflator
MERK FØLGENDE

1. Det er normalt at inflatoren blir varm etter å ha jobbet mer enn 1 min. 
Ikke berør den varme delen av luftslangen!

2. Oppblåseren er støyende når den er i drift – sørg for at små barn og kjæledyr holdes unna.
3. Vennligst sjekk oppblåseren før bruk. Hvis du finner et problem, ikke bruk det.
4. Hvis du merker unormale lyder eller for høye temperaturer under oppblåsingen, må du stoppe det umiddelbart.
5. Sørg for jevn luftstrøm under oppblåsingen.
6. Kompressoren i inflatoren kan produsere elektriske gnister på jobben. Hold den unna brennbare og eksplosive 

gjenstander.
7. Ikke forlat arbeidsområdet i tilfelle en ulykke.
8. Etter langvarig bruk vil oppblåseren og luftslangen bli varme. Ta en pause før du bruker den igjen.
9. Prøv å unngå smuss, bløtlegging og overdreven støt.
10. Sterke kjemikalier, rengjøringsmidler, vaskemidler og andre kjemikalier skal ikke brukes til rengjøring.
11. Ikke oppbevar inflatoren på et kaldt, varmt eller fuktig sted.
12. Barn har forbud mot å bruke oppblåseren. Hold den unna barn.
13. Ikke blås opp luften inn i munnen, øret, øynene osv. til mennesker eller dyr.
14. Ikke bruk oppblåseren når den lades.
15. Displayet for batterinivålinjen vil vise lavere enn gjeldende ladning mens oppblåseren er i drift på grunn av stor 

strømutgang

VARMT

Spesifikasjoner

Størrelse

Vekt

Batteri

Arbeidsstrøm

Lademodus

Ladetid (timer)

Maks. Oppblåsningstrykk

Driftstemperatur

55 x 53 x 180 mm

336g

500mAh 12.8V

1-5A

Micro USB

3

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

-10° ~ + 60 ° C

MADE IN CHINA


