
DÆK INFLATOR
Brugermanualc

Pakke liste

1 x Inflator

1x luftrør

1x Presta ventilkonverter

1x Kuglepumpe Nål

1 x USB-ladekabel

1x opbevaringstaske

Detaljer

UNIT 'U'-knap         - knap           + knap         LED-skærm           POWER-knap

+-U

Kort tryk                                  Vælg Enhed                            Reducer trykket                          Forøg trykket                  Start/Stop oppustning

Langt tryk                            Tænd/sluk lyset                        Hurtig reduktion                         Hurtig stigning                            Tænd/sluk

Om knapper

Om inflation Referencetryk Tid fra tom (minutter)                                          Frekvens fra Tom

Bil

Landevejscykel

Mountainbike

Motorcykel

Basketball

*Ingen ekstrudering under test

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

Udluftningsport

Opbevaring af luftrør

USB opladning
Havn

Opladningsindikator

Skridt til inflation

1. Tilslut den ene ende af luftslangen til inflatoren, tilslut den anden ende til dækventilen 
(for presta-ventil skal du installere ventilkonverteren først). 

2. Tryk længe på POWER-knappen, indtil LED-skærmen lyser. LED'en vil vise det aktuelle indstillede tryk.

3. Tryk på UNIT-knappen for at vælge trykenheden mellem PSI, BAR, KPA og kgf/cm².

4. Brug '+'-knappen og '-'-knappen til at indstille måltrykket. Inflatoren vil huske det tryk, du har indstillet tidligere.

5. Tryk på POWER-knappen for at starte oppumpningen. Hvis du trykker på den igen, kan du holde pause eller fortsætte.
Inflatoren stopper automatisk, når den når måltrykket.

Brug af lommelygten - Tryk længe på UNIT-knappen for at tænde/slukke for LED-lyset.

Om opladning

1. Ved første gangs brug eller efter lang tid uden brug, oplad venligst inflatoren før brug.

2. Opladningsindikatoren bliver rød under opladning, og indikatorlampen skifter til rød og grøn
når opladningen er færdig. 

3. Normalt bør inflatoren oplades hver anden måned, selv når den ikke skal bruges. Hvis du ikke oplader inflatoren i lang tid, vil batteriet 
blive overafladet, og batteriet kan blive beskadiget.

SVENSK



1. Det er normalt, at inflatoren bliver varm efter at have arbejdet mere end 1 min. 
Rør venligst ikke den varme del af luftslangen!

2. Inflatoren larmer, når den er i drift - sørg for, at små børn og kæledyr holdes væk.
3. Kontroller venligst inflatoren før brug. Hvis du finder et problem, skal du ikke bruge det.
4. Hvis du bemærker unormale lyde eller for høje temperaturer under oppumpningen, skal du stoppe det med det samme.
5. Sørg for en jævn luftstrøm under oppustningen.
6. Kompressoren i inflatoren kan producere elektriske gnister på arbejdet. Hold det væk fra brændbare og eksplosive 

genstande.
7. Forlad ikke arbejdsområdet i tilfælde af uheld.
8. Efter længere tids brug bliver inflatoren og luftslangen varme. Hold venligst en pause, før du bruger den igen.
9. Forsøg venligst at undgå snavs, iblødsætning og overdreven stød.
10. Skarve kemikalier, rengøringsmidler, rengøringsmidler og andre kemikalier må ikke bruges til rengøring.
11. Opbevar ikke inflatoren på et koldt, varmt eller fugtigt sted.
12. Det er forbudt for børn at bruge pumpen. Hold det væk fra børn.
13. Pust ikke luften op i munden, øret, øjnene osv. på mennesker eller dyr.
14. Brug ikke inflatoren, når den oplades.
15. Batteriniveaubjælkens display vil vise lavere end den aktuelle ladning, mens inflatoren er i drift på grund af den store 

strømudgang

HED

Specifikationer

Størrelse

Vægt

Batteri

Arbejdsstrøm

Opladningstilstand

Opladningstid (timer)

Maks. Oppustningstryk

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

DÆK INFLATOR
OPMÆRKSOMHED


