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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας προτού
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
Έχετε κάπου κοντά σας το εγχειρίδιο ετσι ώστε να μπορέσετε να ανατρέξετε εύκολα στο κεφάλαιο
που σας ενδιαφέρει.
Χρησιμοποιήστε τον συμπιεστή ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες αυτές.
Κατά την χρήση
1.
2.
3.

Συνδέστε την βαλβίδα του συμπιεστή στην βαλβίδα αέρος του ελαστικού και πιέστε τον
μοχλό κλειδώματος για να ασφαλιστεί η σύνδεση.
Συνδέστε το 12V ακροδέκτη, πιέστε το κουμπί του συμπιεστή έτσι ώστε να βρίσκεται στην
θέση ‘’ON’’ και ο συμπιεστής θα αρχίσει να βγάζει αέρα.
Φουσκώστε το ελαστικό σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο επιθυμείτε στην επιθυμητή
πίεση και έπειτα διακόψτε την λειτουργία του γυρίζοντας το κουμπί στην θέση ‘’OFF’’. Τέλος
αποσυνδέστε τον 12V ακροδέκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΕΣΗΣ!
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Συμπιεστής: χρησιμοποιήστε αποκλειστικά 12V DC.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του αναπτήρα του οχήματος σας είναι καθαρή από
υπολείμματα στάχτης και άλλα σωματίδια, τυχόν σωματίδια που βρίσκονται μέσα στην
θέση του αναπτήρα μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του συμπιεστή και του
καλωδίου του. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φθορές και βλάβες στον συμπιεστή
ή και στο όχημα σας, ακόμα και τραυματισμούς στον χρήστη.
Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής όταν δεν χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή.
Ο συμπιεστής αέρα αυτός είναι σχεδιασμένος για το φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων,
μοτοποσυκλετών, αθλητικού εξοπλισμού, στρωμάτων αέρος, παιχνιδιών παραλίας κ.α.
ΠΟΤΕ ΜΗ χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από το φούσκωμα. Μπορεί να
προκληθεί σωματική βλάβη ή τραυματισμός.
Κατά τη λειτουργία του συμπιεστή ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 10 λεπτά
συνεχή χρήση. Αφήστε το συμπιεστή να κρυώσει για 10 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε
ξανά.
Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
Ο αεροσυμπιεστής δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
Μην μεταφέρετε τον αεροσυμπιεστή με τον σωλήνα αέρος ή το καλώδιο ρεύματος
κατεστραμμένο.
ΜΗΝ αφήνετε τον αεροσυμπιεστή αφύλακτο ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία.
ΜΗΝ κάνετε υπερβολική χρήση. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
για το στοιχείο που φουσκώνετε.
Κρατάτε το συμπιεστή μακριά από εύφλεκτες περιοχές / υγρά ανά πάσα στιγμή.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή σε υγρασία ή υγρές περιοχές.
Λειτουργήστε τον συμπιεστή μόνο με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται.

Σημειώσεις
•
•
•
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Ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί μόνο με 12V ρεύματος.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συμπιεστή με οποιαδήποτε άλλη πηγή ή
τάση.
ΜΗΝ επανασυνδέετε ή αναμορφώνετε τον συμπιεστή από το αρχικό του σχέδιο. Ενδέχεται
να προκύψουν σωματικές βλάβες.
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