
Зачувајте ги овие упатства

12 V Подвижен Компресор

Прирачник за употреба

ВНИМАНИЕ: Прочитајте внимателно и разберете ги сите Упатства за и работењето 
пред да работите. Неисполнување на правилата за безбедност и други основни безбедносни 
мерки на претпазливост може да резултира во сериозна лична повреда.



Наменска употреба
Преносен инфлатор Klutch 12 Volt целосно ги надувуваше автомобилските гуми брзо. 
Лесен, преносен дизајн кој го олеснува чувањето дома или во вашето возило.

Технички спецификации
Својство Specification 

Мотор 12V DC 

Максимална моќност 14A 

Максимален работен притисок 100 PSI. 
Препорачано време на вклучување / исклучување на циклусот 12/10 мин.
Максимално препорачано континуирано работно време 20 минути

Важни безбедносни информации

⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 Прочитајте и разберете ги сите упатства. Неисполнување на сите упатства може да
резултира во сериозна повреда или оштетување на имотот.

 Предупредувањата, и упатствата во овој прирачник не можат да ги опфатат сите можни 
услови или ситуации што можат да се појават. Секогаш бидете свесни за околината и 
осигурете се дека алатката се користи на безбеден и одговорен начин.

 Не дозволувајте лица да ракуваат со овој производ сè додека не го прочитаат овој 
прирачник и не развиле темелно разбирање за тоа како работи.

 Не менувајте го овој производ на кој било начин. Неовластената модификација може да ја
наруши функцијата и / или безбедноста и може да влијае на животниот век на производот.
Постојат специфични апликации за кои е дизајниран производот.

 Користете ја вистинската алатка за работата. НЕ обидувајте се да принудите мала опрема 
да работи на поголема индустриска опрема. Постојат одредени апликации за кои е 
дизајнирана оваа опрема. Овој производ ќе биде побезбеден и ќе направи подобра работа 
според капацитетот за којшто е наменет. НЕ користете ја оваа опрема за намена за која не 
била наменета.

⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

 Увид во работната површина пред секоја употреба. Чувајте ја работната површина чиста, 
сушна, без неред и добро осветлена. Преполни, влажни или темни работни области може 
да резултираат со повреди. Користењето на производот во ограничени работни места 
може да ве доведе во опасност близу другите алатки за сечење и ротирачките делови.



 Чувајте ги децата и минувачите подалеку од работната површина додека ја користите
алатката. Не дозволувајте децата да се справат со производот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

 Бидете претпазливи, гледајте што правите и користете здрав разум кога ја користите алатката. Не користете ја 
алатката додека сте уморни или под дејство на лекови, алкохол или лекови. Момент на претпазливост додека 
работи алатката може да резултира во сериозна лична повреда.

 Облечи се правилно. Не носете лабава облека, висати предмети или накит. Чувајте ја косата, облеката и 
нараквиците подалеку од подвижните делови. Лабава облека, накит или долга коса можат да бидат фатени во 
делови што се движат. Вентилите на воздухот на алатот често ги покриваат подвижните делови и треба да се 
избегнуваат.

 Носете соодветна опрема за лична заштита кога е потребно. Користете заштитни очила во согласност со ANSI 
Z87.1 (не безбедносни очила) со странични штитови, или кога е потребно, штит за лице. Користете маска за 
прав во правливи работни услови. Користете и безбедносни чевли што не се лизгаат, тврди ракави, ракавици, 
системи за собирање прашина и заштита од слух кога е соодветно. Ова важи за сите лица во работната област.

⚠ВНИМАНИЕ

Употреба на производот и грижа

 Не го присилувајте производот. Производите се побезбедни и прават подобра работа кога се користат на
начин на кој тие се дизајнирани. Планирајте ја вашата работа и искористете го точниот производ за работата.

 Проверете дали има оштетени делови пред секоја употреба. Внимателно проверете дали производот работи
правилно и ја извршува својата наменета функција. Веднаш заменете ги оштетените или истрошените делови.
Никогаш не ракувајте со производот со оштетен дел.

 Не користете производ со прекинувач за дефект. Секое електрично средство што не може да се контролира со
прекинувачот за напојување е опасно и мора да биде поправено од овластен претставник на услугата пред
употреба.

 Исклучете го напојувањето / воздухот од производот и поставете го прекинувачот во заклучена или исклучена
позиција пред да направите какви било прилагодувања, менување додатоци или чување на алатот. Ваквите
превентивни мерки за безбедност го намалуваат ризикот од случајно започнување со алатката.

 Складирај те кога не е во употреба. Чувајте го на суво, сигурно место надвор од дофатот на децата. 
Проверете ја алатката за добра работна состојба пред складирање и пред повторна употреба.

 Користете само додатоци што се препорачуваат од производителот за употреба со вашиот производ. Додатоци
што можат да бидат погодни за еден производ може да создадат ризик од повреда кога се користат со друга
алатка. Никогаш не користете додаток што има помала работна брзина или работен притисок од самата алатка.

 Не оставајте ја алатката да работи без надзор.



Специфични предупредувања за работа

⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 Прочитајте и разберете го упатството на сопственикот пред употреба.

 Не го надминувајте номиналниот притисок на гумите.

 Секогаш носете ракавици. Некои изложени делови може да станат жешки за време на употребата.

 Користете голема претпазливост при поврзување на единицата со извор на напојување,
бидејќи батериите можат да испуштаат експлозивни гасови.

 Не користете го уредот за пумпање, компресирање или пренесување на гас или течност,
освен воздухот. Единицата не е наменета за извори на воздух за дишење.

 Компресираниот воздух и материјата од честички може да предизвика оштетување на
окото и мекото ткиво. Чувајте го протокот на воздухот подалеку од кожата и очите.

 Исчистете само со влажна крпа. Не користете хемикалии или сапун.

 Не менувајте или обидувајте се да го поправите производот. Нема делови што можат да
се сервисираат во единицата; не расклопувај.

 Компресорот беше трајно подмачкуван за време на склопувањето. Не додавајте
масло или друг лубрикант.

 Изгорете опасност. Единицата ќе стане жешка за време на употребата. Користете претпазливост
при допирање на уредот.

 Не работете постојано повеќе од 10 минути. Ако уредот се загрее, исклучете го и оставете
го да се излади пред да продолжите со работата.

 Користете втор мерач на притисок во гумите за да потврдите дека гумите се надуени на
соодветниот притисок.

Пред секоја употреба

⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако користите батерија на автомобилот за напојување на единицата, стартувајте и стартувајте го 
моторот во добро проветрено подрачје.

Упатство за користење

⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 Ставете го производот на сува површина на ниво.

 Becomeе стане жешко за време на работата. Бидете внимателни кога го отстранувате металното
поставување на домаќинот.

 После 12 минути континуирано работење, оставете ја единицата да се излади пред да
се рестартирате. Оштетување може да настане од континуирана прекумерна употреба.

 Обрнете поголемо внимание на манометарот. Бидете подготвени брзо да го запрете
инфлаторот кога ќе се постигне препорачаниот притисок на инфлацијата.

 Изгорете опасност. Единицата ќе стане жешка за време на употребата. Користете
претпазливост при допирање на уредот.

1. Поставете ја единицата на сува површина на ниво.

2. Поврзете го цревото за довод на воздухот на уредот со помош на брзо приклучување.

3. Вметнете го адаптерот за запалка цигара во напојувањето од 12 волти на возилото.




