
KOMPRESOR BEZPRZEWODOWY USB + ADAPTERY
AG795

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowy,  bezprzewodowy  kompresor  do  pompowania  opon.  Zasilany  za
pomocą  wbudowanego  akumulatora,  ładowanego  za  pomocą  kabla  USB  (w
zestawie).  Wygodna rękojeść  ułatwia  pompowanie  kół,  zaś  czytelny  wyświetlacz
LCD ułatwia ustawienie dedykowanego ciśnienia powietrza oraz zmianę jednostki.
Wygodny,  giętki  wężyk oraz dodatkowe, wymienne końcówki  (3 sztuki)  ułatwiają
pracę z urządzeniem.
Cechy produktu:

• Kompaktowy, bezprzewodowy kompresor do pompowania opon. 
• Zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora, ładowanego za pomocą kabla

USB (w zestawie). 
• Wygodna rękojeść ułatwia pompowanie kół, zaś czytelny wyświetlacz LCD ułatwia

ustawienie dedykowanego ciśnienia powietrza oraz zmianę jednostki. 
• Wygodny, giętki wężyk oraz dodatkowe, wymienne końcówki (3 sztuki) ułatwiają

pracę z urządzeniem. 
• Jest mały i poręczny, a jednocześnie bardzo wydajna. 
• W zestawie znajdują się 3 końcówki pompujące o różnej średnicy. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 5V DC USB (wbudowany akumulator) 
• Moc: 120W 
• Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem 
• Maksymalny ciągły czas pracy: 20 minut 
• Średni czas pompowania opon: 7 minut 
• Maksymalny przepływ powietrza: 20 L/min 
• Wymienne końcówki do pompowania (3) 
• Długość przewodu zasilającego: 280 cm 
• Długość wężyka: 45 cm 
• Wymiary: 13,2 cm x 5,3 cm x 20,3 cm 
• Kolor: czarny 

2. Instrukcja użytkowania

→ Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do ładowarki,  aby w pełni
naładować  akumulator  (gniazdo  USB  znajduje  się  w  dolnej  części  urządzenia,  na
podstawie).
→ Po pełnym naładowaniu akumulatora wypnij kabel USB z gniazda.
→ Wepnij wężyk do wentylu samochodowego (jeżeli zajdzie taka potrzeba wykorzystaj do
tego dołączone adaptery).
→ Wciśnij przycisk R aby uruchomić urządzenie.
→ Ponownie wciśnij przycisk R aby zmienić jednostkę ciśnienia: BAR / PSI / KPA.
→ Po wybraniu właściwej jednostki wciskaj przyciski PLUS + / MINUS –, aby ustawić
pożądane ciśnienie.
→ Chwyć kompresor i wciśnij palcem żółty przycisk na rękojeści. Urządzenie rozpocznie
pracę.
→ UWAGA: Kompresor automatycznie zakończy pracę i wyłączy się po dopompowaniu
koła / opony do zadanej wartości.
→ Aby napompować następną oponę powtórz powyższe czynności.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie  narażaj  urządzenia  na  skrajnie  ekstremalne  warunki  atmosferyczne,

szczególnie nadmierną wilgoć
• Nie  rzucaj  urządzeniem  ani  nie  wrzucaj  go  do  wody  -  zawiera  elementy

elektryczne!
• Nie używaj urządzenia podczas jego ładowania.
• Nie próbuj podłączać urządzenia do sieci elektrycznej oraz modyfikować sposobu

jego podłączenia bądź ingerować w konstrukcję kompresora.


