AUTÓS LÉGKOMPRESSZOR
MODEL LS-4006
12V, 17 BAR, 250 PSI, 100W

MUNKALÁMPA, VILLOGÓ, NYOMÁSMÉRŐ, NYOMÁSMÉRŐ MEGVILÁGÍTÁS

Minőségtanúsítás
A.,
B.,
C.

A készülék fő egységei:
préselt műanyagház, levegőnyomás kijelző műszer, 12V szivargyújtó csatlakozó (3 m-es) és 48 cm-es
gumitömlő szeleppel, cserélhető kiegészítő szelep 3 db, üzemmód kapcsoló, és világításkapcsoló
Tápfeszültség: 12V DC személygépkocsi. szivargyújtóról, 10A, 100W
Levegőnyomás:
17 Kg/cm (250 PSI ) = 17 BAR maximum
Használati utasítás
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2.
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5.

Ellenőrizze, hogy a feszültség 12V DC!
Ne lépje túl az ajánlott nyomást!
A használat során soha ne hagyja a készüléket ellenőrizetlenül!
8-10 perces folyamatos használat után hagyja a készüléket lehűlni!
Könnyen felfújható tárgyak esetében (pl. labda, gumimatrac) kerülje a túlnyomást (Ezen tárgyak esetében a nyomásmérő
mutatója nem mutat értéket)! A kompresszort használata alatt magára hagyni szigorúan tilos!

FIGYELMEZTETÉS! Ez az eszköz nem játék, tartsa gyermekektől távol!
A szivargyújtó csatlakozót csatlakoztassa a szivargyújtó aljzatba. A kompresszor szeleppel ellátott tömlőjét illessze a
gumiabroncs szelepére. A gyújtáskapcsoló elfordítását követően a készülék üzemmód kapcsolóját állítsa bekapcsolt állásba,
szükség esetén a világítás bekapcsolásához használja a világítás kapcsolót.
A készülék tetején található kijelző műszeren a skálát követve ellenőrizheti a kívánt levegőnyomást. A készülék néhány perc
alatt a gumiköpenyt felfújja.
A készülék rendszeres használata esetén célszerű azt, minden maximum 8-10 percnyi használatot követően pihentetni!
Akkumulátorának kímélése érdekében a készülék használatakor célszerű a motort alapjáraton járatni. A megfelelő
levegőnyomás elérése után az üzemmód kapcsolót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a szivargyújtó aljzatából távolítsa el a
szivargyújtó csatlakozót.
A készülékhez mellékelt 3 db kiegészítő szelep egyéb felfújható eszközök (gumimatrac, labda stb.) levegőfeltöltését is
lehetővé teszi, de ezen eszközök levegőellátása lényegesen hosszabb időt vesz igénybe!
FIGYELEM: Ha a műszer által mutatott nyomás mértéke a 14 BAR-t meghaladja, a készüléket azonnal kapcsolja ki.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú AUTÓS MINI KOMPRESSZOR hibamentes működéséért az eladás napjától
számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk .
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A JÓTÁLLÁS CSAK SZÁMLÁVAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrész- ellátással egybekötött
javító, szervizelő szolgáltatást a

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.
Nyitva tartás: hétfő - péntek 9,00-16,00 között.
Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék nem javítható, illetve a
készülék rendeltetésszerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg,
netán kölcsönkészülék biztosítása mellett a készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe.
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