
                                                                                   Návod k obsluze

T801D - Kompresor 12V kovový+3x nástavec,max10Bar,30l/min

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
Elektrický: Maximální průtok vzduchu DC 12 V: 35 litrů za minutu
Maximální tlak: 140 PSI

1. Kompresor má širokou škálu použití, jako je pneumatika vozidla, auto-motory a jízdní kola, 
hračky a čluny atd.
2. Je vhodný pro nouzové potřeby, např. při nízkém tlaku v pneumatice.
3. Pohodlný, vejde se do kufru auta a nezabírá místo.
4. Příslušný tlak v pneumatikách nejenže šetří plyn, ale také zajišťuje bezpečnost jízdy.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Způsob použití (krok za krokem podle následujícího návodu)
1. Připojte napájecí kabel do zásuvky zapalovače cigaret.
2. Spusťte motor a zapněte spínač.
3. Zatlačte konektor kompresoru směrem k pneumatice.
4. Měřič udává tlak pneumatiky. Pokud ukazatel ukazuje vhodný tlak v pneumatikách, obvykle 
28-35 PSI, zastavte motor. Odpojte napájecí šňůru a vyjměte konektor z pneumatiky.

Upozornění:
1. Při práci s kompresorem udržujte motor v chodu, aby se zvýšil výkon.
2. Elektrický zdroj je DC 12V 110V, domácí elektrický zdroj je zakázán s výjimkou 
transformátoru.
3. Obecně trvá 3 minuty, než se do pneumatiky vozidla dostane odpovídající tlak, 30 PSI, 
pokud měřidlo indikuje rychlý nárůst tlaku, dokonce i na 100 PSI na začátku nafukování, 
znamená to poruchu. Vyjměte prosím konektor z ventilu a znovu pracujte.
4. Při nafukování věnujte pozornost celému procesu. Zkontrolujte prosím tlak na měřidle a 
nedovolte, aby byl tlak příliš vysoký.
5. Vlhko a těžké pády jsou zakázány. Uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili možnému
zranění.
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6. Udržujte zapalovač cigaret a pojistku v čistotě, jinak kompresor nemůže fungovat.
7. Abyste udrželi dobrý provoz kompresoru, neměl by pracovat déle než 10 minut. Pokud 
kompresor pracuje nepřetržitě déle než 10 minut, nechte jej po dobu 10 minut vychladnout, 
aby nedošlo k poškození motoru a jeho portů.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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