Polnilnik pnevmatik
Navodila za uporabo
SLOVENŠČINA
Podrobnosti

Seznam pakiranja

LED lučka

1x napihovalnik

Odzračevalna
vrata

1x zračna cev

Shranjevanje zračnih cevi

1x pretvornik ventila
Presta

USB polnjenje
Pristanišče

1x napihovanje žogice
Igla
1x USB polnilni kabel

Indikator polnjenja

1x torba za shranjevanje

O gumbih

ENOTA Gumb ‘U’ - Gumb

U
Kratek pritisk
Dolg pritisk

O inflaciji

Izberite Enota
Vklop/izklop luči
Referenčni talk

+ Gumb

LED zaslon

-

Gumb POWER

+

Zmanjšajte pritisk
Hitro zmanjšanje

Porast Pritisk

Začetek/ustavitev napihovanja

Hitro povečanje

Vklop/izklop

Čas od praznega (minute)

Frekvenca iz Prazno

Avto

2.3 – 2.5 BAR

8-12

2-3 (205 55R17)

Cestno kolo

100-120 PSI

2-3

8-12 (700x23C) *

Gorsko kolo

30-50 PSI

2-3

12-18 (26x1.95) *

Motorno kolo

30-50 PSI

2-3

8-12

Košarka

7-9 PSI

0.5-1

30-40

* Med testiranjem ni iztiskanja

Koraki za inflacijo
1. Povežite en konec zračne cevi z napihovalnikom, drugi konec pa z ventilom pnevmatike
(za presta ventil najprej namestite pretvornik ventila).
2. Dolgo pritisnite gumb POWER, dokler ne zasveti zaslon LED. LED bo prikazala trenutno nastavljeni tlak.
3. Pritisnite gumb UNIT, da izberete enoto tlaka med PSI, BAR, KPA in kgf/cm².
4. Uporabite gumba "+" in gumba "-", da nastavite ciljni tlak. Napihovalnik si bo zapomnil tlak, ki ste ga predhodno nastavili.
5. Za začetek napihovanja pritisnite gumb POWER. S ponovnim pritiskom lahko prekinete ali nadaljujete.
Inflator se samodejno ustavi, ko doseže ciljni tlak.
Uporaba svetilke - Dolgo pritisnite gumb UNIT, da vklopite/izklopite LED lučko.
O polnjenju
1. Pri prvi uporabi ali po dolgem času neuporabe prosimo, da napolnite napihovalnik pred uporabo.
2. Indikator polnjenja bo med polnjenjem zasvetil rdeče, indikatorska lučka pa bo izmenično svetila rdeče in zeleno
ko je polnjenje končano.

3. Običajno je treba napihovalnik polniti vsaka dva meseca, tudi ko ga ne boste uporabljali. Če napihovalnika dlje časa ne polnite, se
bo baterija preveč izpraznila in baterija se lahko poškoduje.

Polnilnik pnevmatik
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Normalno je, da se napihovalnik po več kot 1 minuti delovanja segreje.
Ne dotikajte se vročega dela zračne cevi!
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Napihovalnik je med delovanjem hrupen – poskrbite, da majhni otroci in hišni ljubljenčki niso v bližini.
Pred uporabo preverite napihovalnik. Če najdete kakršno koli težavo, je ne uporabljajte.
Če med napihovanjem opazite nenavadne zvoke ali previsoke temperature, ga takoj ustavite.
Med napihovanjem zagotovite nemoten pretok zraka.
Kompresor v napihovalniku lahko pri delu povzroči električne iskre. Prosimo, da ga hranite stran od vnetljivih in
eksplozivnih predmetov.
V primeru nesreče ne zapuščajte delovnega območja.
Po daljši uporabi se napihovalnik in zračna cev segrejeta. Pred ponovno uporabo si vzemite odmor.
Poskusite se izogniti umazaniji, namakanju in pretiranim udarcem.
Za čiščenje se ne sme uporabljati močnih kemikalij, čistil, detergentov in drugih kemikalij.
Napihovalnika ne shranjujte na hladnem, vročem ali vlažnem mestu.
Otrokom je prepovedano uporabljati napihovalnik. Prosimo, da ga hranite izven dosega otrok.
Ne napihujte zraka v usta, ušesa, oči itd. ljudi ali živali.
Napihovalnika ne uporabljajte, ko se polni.
Prikaz vrstice nivoja baterije bo zaradi velikega izhodnega toka prikazal nižjo napolnjenost od trenutne napolnjenosti,
medtem ko naprava za napihovanje deluje.

Specifikacije
Velikost

55 x 53 x 180 mm

Utež

336g

Baterija

500mAh 12.8V

Delovni tok

1-5A

Način polnjenja

Micro USB

Čas polnjenja (ure)

3

maks. Tlak napihovanja

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

delovna temperatura

-10° ~ + 60 ° C

MADE IN CHINA

