
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a termék 
használata előtt tartsa biztonságos helyen.

Termék bemutatása

Nyomás
Nyomtáv

Start gomb

R gomb
Nyomja meg a gombot

változtassa meg az egységet

Felcsavarható gáz
csatlakozóGázcső horony Gázcső

Vezetékdoboz fedele

Drótdoboz

Hosszú

gáz
szórófej

Tű Presta szelep
csatlakozó

Autó töltő
csatlakozó

Megjegyzések: a kézikönyvben szereplő termék, 
tartozék és egyéb képek csak vázlatos illusztrációk, és 
csak referenciaként szolgálnak. A termék frissíthető 
vagy bővíthető, és eltérhet a vázlatos illusztrációkon 
láthatótól. Kérjük, nézze meg a tényleges terméket.
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A termék használata

1. A készülék be-/kikapcsolása

Csatlakoztassa az autós töltőt az autó szivargyújtójához. 
Kapcsolja be a motort. A készülék automatikusan 
bekapcsol, amikor áramot kap az autóból.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha az autós töltőt 
eltávolítják az autó szivargyújtójából, vagy ha leállítják a 
motort.

2. A gázcső csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket dzsiphez, SUV-hoz, szedánhoz, 
motorkerékpárhoz vagy más gumiabroncshoz

Csatlakoztassa a gázcsövet közvetlenül az abroncshoz úgy, hogy a csavaros 
gázcsatlakozót rácsavarja a gumiabroncs gázfúvókájára.

A készülék csatlakoztatása felfújható csónakhoz, felfújható 
játékhoz, labdához vagy más tárgyhoz

A szabványos hosszú gázfúvókával és gömbtűvel ez a 
termék a legtöbb újratölthető elemet felfújja.

Csatlakoztasson egy 
megfelelő gázfúvókát a 
csavaros gázcsatlakozóhoz
mielőtt csatlakoztatná
egy felfújhatóhoz.

A hosszú fúvóka 
alkalmas strandolásra
labdák, úszók és egyéb 
felfújható játékok, 
valamint poreltávolításhoz 
és tisztításhoz.
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A tű az
alkalmas
kosárlabda,
foci, röplabda
és egyéb golyók.

A készülék csatlakoztatása mountain bike gumihoz

A készülék a presta szelepcsatlakozó segítségével egy mountain bike 
gumit is tud pumpálni.

1. Lazítsa meg a csavart a 
gumiabroncs 
gázfúvókáján.

2. Csatolva a
Presta szelep
csatlakozó a
felcsavarható gáz
csatlakozó és
csatlakoztassa a gázt
csatlakozó a
abroncs gázfúvókája.

Megjegyzés: A gumiabroncs szivattyúzása után húzza meg ismét 
a csavart a gumiabroncs gázfúvókáján.

3. Gáznyomás érzékelése

A gázcső csatlakoztatása után és a készülék bekapcsolt 
állapotában a nyomásmérő számértékben mutatja az 
aktuális nyomást.
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4. Az abroncsnyomás előbeállítása

Kövesse az alábbi lépéseket az abroncsnyomás előre beállításához:

1. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a gombotR
gombbal válthat a mértékegység bar, psi vagy kPa 
között.

2. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot, amíg a számok villogni 
nem kezdenek. Nyomja meg ismét a „+” vagy „-” gombot a 
kívánt érték beállításához. Amikor a számok abbahagyják a 
villogást, a gumiabroncsnyomás előbeállítása befejeződött.

5. Szivattyúzás

1. A gázcső csatlakoztatása után és a készülék bekapcsolt 
állapotában nyomja meg a gombotRajtgombot a szivattyúzás 
elindításához. Ha a gázszelep nyomása rövid időn belül gyorsan 
megemelkedik (80 psi 3 másodperc alatt), az azt jelenti, hogy a 
levegő útja el van zárva. Kérjük, azonnal kapcsolja ki az áramot, 
válassza le a forgó fúvókát a gumiabroncs fúvókáról, és 
csatlakoztassa újra a gázcsövet.

2. Amikor a légnyomás eléri az előre beállított 
gumiabroncsnyomást, a szivattyú leáll. A szivattyúzási 
művelet befejeződött.

3. Távolítsa el az autós töltő csatlakozóját, és a készülék 
automatikusan kikapcsol.

6. A készülék becsomagolása

A készülék használata után helyezze be a tápkábelt és a gázcsövet 
a készülék hátulján található kábeldobozba.

Tekerje fel a gázcsövet egyszer a tekercsoszlop köré, a kiindulási 
pont elérése után ismételje meg a tekercselést még egyszer, majd 
csomagolja be az alsó vezetékdobozba a gázcső hornya mentén. 
Zárja le a huzaldoboz fedelét.

1

2
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A felfújási nyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében először ellenőrizze a felfújandó 
tárgy gáznyomását. Ezzel elkerülhető a tárgy túlzott 
felfújása által okozott személyi sérülések kockázata.

Gumiabroncsok

Az üzemi nyomástartomány a kerékpár- vagy motorkerékpár-
abroncs belső oldalán van feltüntetve. A gumiabroncsnyomás-
szabályzó a vezetőülés ajtajában található.

A gáznyomás értéke a terheléshez van kötve. A gumiabroncsnyomással 
kapcsolatos további információkért olvassa el az autó használati 
útmutatóját.

Labdák

Az üzemi nyomást a futball-, kosárlabda-, röplabda- vagy más 
labdák fúvókanyílása közelében kell megadni.

Általános ajánlott gáznyomás

Ajánlott
Pressure Rage

(psi)

Felfújható
Tárgy Osztályozás

Sedanok, terepjárók,

haszongépjárművek,
terepjárók

Autók 30-50

Motorkerékpárok, elektromos

motorkerékpárok, elektromos

kerékpárok

Motorkerékpárok 25-45

Labdarúgás, kosárlabda,
röplabdaLabdák 7〜8

Bicikli Mountain bike, bicikli 30-65

Megjegyzések: 1kg/cm2≈1bar≈100kPa≈14,5psi
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Óvintézkedések

A készülék károsodásának elkerülése érdekében kövesse 
az alábbi utasításokat:

1. Kérjük, szivattyúzáskor kövesse a gáznyomásra vonatkozó útmutatót. A 

balesetek elkerülése érdekében ne fújja túl.

2. Ne engedje, hogy a készülék felügyelet nélkül működjön. 
Kapcsolja ki az áramellátást, ha a készüléket nem használja.

3. Ne használja a terméket robbanásveszélyes anyagok, 
például benzin közelében.

4. Ez a készülék folyamatosan üzemeltethető. Magas környezeti 
hőmérséklet esetén azonban rövidítse le a működési időt, 
hogy meghosszabbítsa a készülék élettartamát.

5. Ne irányítsa a gázfúvókát maga vagy valaki felé, mert a 
nagynyomású gázáramlás sérüléseket okozhat.

6. Kérjük, tekerje le a mellékelt tápkábelt és egyenesítse ki a 
készülék használata közben, hogy elkerülje a tápkábel 
túlmelegedése által okozott esetleges biztonsági 
veszélyeket.

Alapparaméterek

Terméknév: 70mai Air Compressor Lite 
Típusszám: Midrive TP03
Üzemi feszültség: DC 12V 

Max üzemi áram: 10A

Maximális felfújási nyomás: 11 bar (160 psi) 

Termék méretei: 164 × 148 × 54 mm Tárolási 

hőmérséklet: -30-80 ℃

Üzemi hőmérséklet: -20-70 ℃

Csomagolási lista

70mai Air Compressor Lite× 1 

felhasználói kézikönyv x 1

Szolgáltatás: help@70mai.com

További információkért látogasson el a www.70mai.com webhelyre
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