4. Uwagi i środki ostrożności

KOMPRESOR SAMOCHODOWY 12V 260PSI
MODEL: AG489A

•
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Kompresor samochodowy o niebanalnym kształcie... koła - jest bardzo przydatny w
każdym domu i samochodzie.
Cechy produktu:
•
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•
•
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Wydajny kompresor powietrza z powodzeniem może służyć do wygodnego i
szybkiego pompowania opon: samochodów , motocykli , rowerów ,
motorowerów , piłek , zabawek ( końcówki w zestawie ).
Wąż powietrzny o długości ok. 50 cm z zaworem zamykającym.
Wyposażony w dużą i czytelną tarczę manometru.
Zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej, długi kabel połączeniowy
pozwala wygodnie 'obejść' nawet duży samochód z każdej strony.
Wąż powietrzny oraz kabel zasilający można wygodnie owinąć wokół
kompresora - nigdy nie będą się plątać.

2. Użytkowanie
Krok 1. Podłącz wtyk kompresora do gniazdka zapalniczki samochodowej.
Krok 2. Nałóż wybraną końcówkę.
Krok 3. Kompresor jest gotów do użycia, teraz możesz go uruchomić.
Uwaga: zaleca się używanie kompresora z uruchomionym silnikiem samochodowym
ze względu na możliwość szybkiego wyładowania akumulatora samochodu!
3. Specyfikacja
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Napięcie : 12V
Moc: 90W
Ciśnienie: 260 PSI / 18 BAR
Tłoczenie powietrza: 20L/min
Długość przewodu zasilania: około 275cm
Wtyczka do gniazda zapalniczki
Włącznik: on/off
Wymiary: średnica: 180cm; grubość: 65mm
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Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również
spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
Nigdy nie używaj kompresora gdy, zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób
uszkodzony.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wystawiaj kompresora na działanie wody i opadów atmosferycznych.
Przed uruchomieniem sprawdź, czy kompresor został poprawnie podłączony
do wtyczki zapalniczki.
Uwaga!. Należy używać wyłącznie tych urządzeń dodatkowych i osprzętu.
Które znajdują się w dostarczonym zestawie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl

