
Mini autó kompresszor

Kézi használatra



Kérjük, �gyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a 
jövőbeni referenciaként.

Óvintézkedések
1. A termék használata gyermekek számára tilos. Használat előtt 
termék, kérjük, olvassa el �gyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze 
meg a jövőbeni használatra. Működés közben 70 dB-nél nagyobb zaj 
keletkezhet. Tartsa meg a biztonságos távolságot tartson, és �gyeljen 
a személyes biztonságra. A  után hosszan tartó szivattyúzás esetén 
a palack és a légtömlő felforrósodik. Ne használja a töltőberendezést, 
amíg az le nem hűlt a környezeti hőmérséklet.
2 A beépített egyenáramú motor elektromos szikrákat termelhet. 
működés közben. Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
környezetben. robbanásveszélyes környezet.
3. A terméket száraz és steril környezetben használja. Üledék és por 
a termék károsodását okozhatja. A termék nem vízálló. Ne tisztítsa 
vízzel.
4. A biztonság érdekében ellenőrizze a szükséges nyomást a felfújás 
előtt, hogy megelőzze az esetleges sérülések okozta a túlfúvódás és 
a szétrobbanás miatt.

Termékleírások
Termék neve: Mini autó kompresszor
Működési feszültség: DC 12 V
Képernyő: digitális kijelző
Méretek: 169,2 x 46 x 46 mm
Fényforrás: LED
Nyomás tartomány: 0,2~150 PSI
Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 60°C
Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 70°C



Termékleírás

1.Bekapcsoló/indító gomb
2. Üzemmód/egység kapcsológomb
3. "+" gomb
4. "-" gomb
5. Légvezeték-csatlakozó
6 Vezérlőjelző
7. Egyenáramú bemeneti interfész
8. Egység
9. Légnyomás értéke
10. Jelenlegi üzemmód

A készlet tartalma

a. Szivattyútömlő
b. Tű
c. Levegő fúvóka
d. Réz fúvóka
e. Tápkábel 3 m (DC)



A funkcióbillentyűk leírása:

Gomb Funkció  Alkalmazás

Indítás/szünet

Vezérlés
fáklya

Kapcsolás
módok

Kapcsolás
egységek

Értékbeállítás a „+" 
vagy "-" gombokkal

1.Kattintson a gombra a beállított érték szerinti felfújáshoz. 
2.Kattintson ismét a gombra a szivattyúzás leállításához.

1. Tartsa lenyomva a gombokat 2 s-ig a lámpa bekapcsolásához.
2. A villogó LED-lámpa bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombokat 2 
másodpercig.
3. A lámpa kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombokat 2 s-ig. 

Kattintson a gombra az üzemmódváltáshoz.
üzemmódok: autó üzemmód, motorkerékpár üzemmód, kerékpár üzemmód, 
labda üzemmód, felhasználó által meghatározott üzemmód 
(a felhasználó által meghatározott üzemmódban 
a felhasználó által megadott módban nem jelenik meg ikon).

Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a légnyomás-egység átkapcsolásához. 
Támogatott egységek: PSI, BAR. 

Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a '+' vagy '-' gombot a beállított 
nyomásérték beállításához. A gomb lenyomva tartásával gyorsan beállíthatja
 az értéket.

A termék helyes kezelése

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az autó szivargyújtójához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a szivattyútest alján található egyenáramú 
csatlakozóhoz, és a készülék automatikusan elindul. a szivattyútestet, és 
a készülék automatikusan elindul.
3. Csatlakoztassa a szivattyúkábelt a szivattyútesthez.
4. Csatlakoztassa a felfúvókábelt az autógumiabroncshoz. A képernyő Az 
aktuális abroncsnyomás megjelenik a képernyőn. 
5. Állítsa be a gumiabroncsnyomás értékét, és nyomja meg a start 
gombot a felfújáshoz. A gumiabroncs automatikusan leállítja a felfújást, 
ha a légnyomás eléri a beállított értéket.



Problémamegoldás

Probléma Megoldás

Alacsony szivattyúzási sebesség.

A termék bekapcsolásakor
nem pumpál 
(a szivattyúzás lesz egy zaj
75-80 dB).

A termék pumpál, de a kijelző
0 nyomást mutat.

Kikapcsolás elleni védelem
a tápegység leállási védelme akkor lép 
fel, ha amagas hengerhőmérséklet
használat közben.

1. Indítsa be a motort, hogy biztosítsa a megfelelő áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy a légcső nem szivárog-e.
3. Ellenőrizze, hogy a gumiabroncs és a gumiabroncs megfelelően csatlakozik-e 
egymáshoz.
4. Ellenőrizze, hogy a felfújható tárgy nem szivárog-e.
1. Indítsa be a motort, hogy biztosítsa a megfelelő áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás magasabb-e a beállítottnál 
érték.
3. Győződjön meg róla, hogy a bekapcsoló/indító gombot a következő 
műveletek előtt nyomja meg kezdj el pumpálni.
Kis nyomáson felfújt lu�k és egyéb termékek
nem a nyomástartományon belül vannak.

Szivattyúzás közben, ha a palack hőmérséklete túl magas, a palack 
védekezésképpen leáll. Indítsa újra a készüléket, miután a henger lehűlt.



Környezetvédelem

Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem 
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt 
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával 
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.   

Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a 
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és 
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.
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