
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciemizachowaj ją do wykorzystania 

w przyszłości. Oryginalne instrukcje
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OSTRZEŻENIE

Utrzymuj obszarroboczywczystościidobrze oświetlony. Zagracone lub 

ciemne obszaryzachęcajądowypadków.

Nie należy używać elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, na 

przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. 

Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić kurz lub opary.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące 

bezpieczeństwa elektronarzędziPrzeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące 

bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego 

elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych

poniżej może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zapisz wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. 

Termin "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia 

zasilanego z sieci (przewodowego) lub zasilanego bateryjnie 

(bezprzewodowego) elektronarzędzia.

Bezpieczeństwo obszaru roboczego

x
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Bezpieczeństwo elektryczne

Trzymaj dzieciiosoby postronne z dalekapodczasobsługi elektronarzędzia. 

Rozproszenieuwagi może spowodować,żestraciszkontrolę.

Wtyczkielektronarzędzimuszą pasować do gniazdka.Nigdy niemodyfikuj 

wtyczkiw żaden sposób.Nie używaj żadnych wtyczekadapteraz

uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki

i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami,

takimi jak rury, grzejniki, zakresy i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko 

porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione lub uziemione.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda

dostająca się do elektronarzędzia zwiększy ryzyko porażenia prądem.x 

Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, 

ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od

ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub

splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

x



Bezpieczeństwo osobiste

Zachowajczujność, obserwuj, corobiszikieruj się zdrowym rozsądkiem 

podczasobsługi elektronarzędzia.Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś 

zmęczonylub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila 

nieuwagipodczas obsługi elektronarzędzi może skutkować poważnymi 

obrażeniami ciała.

Używaj osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze noś ochronę oczu. 

Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie 

ochronne, kapelusz lub ochrona słuchu używane w odpowiednich 

warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.

Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik 

znajduje się w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania 

i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia. Noszenie 

elektronarzędzi z palcem na przełączniku lub energetyzujących 

elektronarzędzi, które mają włączony przełącznik, zachęca do wypadków.
Wyjmij dowolny klucz lub klucz regulacyjny przed włączeniem

elektronarzędzia. Klucz lub klucz po lewej stronie przymocowany do

obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

Podczas obsługielektronarzędzia na zewnątrz należyużywać przedłużaczax

odpowiedniegodo użytku na zewnątrz. Stosowanieprzewodu 

odpowiedniegodo użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

Jeśli obsługa elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, należy

użyć zasilania chronionego urządzeniem różnicowoprądowym (RCD).

Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
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Użytkowanieipielęgnacja elektronarzędzi

Nie zmuszaj elektronarzędzia. Użyj odpowiedniegoelektronarzędzia do 

swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędziewykona pracę lepiej i 

bezpieczniej w tempie, dla którego zostało zaprojektowane.

Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik go nie włącza i nie wyłącza. 

Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą

przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator, jeśli można go

odłączyć, od elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,

wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi. Takie

Nie przesadzaj. Utrzymuj właściwą stopęirównowagę przez cały czas. 

Umożliwia to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych 

sytuacjach.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy

i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie

włosy można złapać w ruchome części.

Jeśli przewidziane są urządzenia do podłączenia urządzeń do odsysania i

zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone i właściwie używane. 

Stosowanie odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

Nie pozwól, aby znajomość uzyskana z częstego korzystania z narzędzi 

pozwoliła Ci popaść w samozadowolenie i zignorować zasady 

bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować

poważne obrażenia w ułamku sekundy.

x
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Użytkowanieipielęgnacja narzędzi akumulatorowych

zapobiegawcześrodki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowegox 

uruchomienia elektronarzędzia.

Przechowujbezczynne elektronarzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i 

nie zezwalajosobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub tymi

instrukcjaminaobsługę elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne

w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Utrzymuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzenie niewspółosiowości lub

wiązania części ruchomych, pękania części i wszelkich innych warunków

które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku 

uszkodzenia należy naprawić elektronarzędzie przed użyciem. Wiele

wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia. 

Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane

narzędzia skrawające z ostrymi krawędziami skrawającymi są mniej podatne

na wiązanie i są łatwiejsze do kontrolowania.

Użyj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. Zgodnie z

tymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania.

Użycie elektronarzędzia do operacji innych niż zamierzone może

spowodować niebezpieczną sytuację.

Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytające w stanie suchym, czystym i 

wolnym od oleju i tłuszczu. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytające nie 

pozwalająnabezpieczneobchodzeniesięikontrolęnarzędziawx 

nieoczekiwanych sytuacjach.



Ładuj tylkozapomocą ładowarki określonejprzezproducenta. Ładowarka 

odpowiedniadla jednego typu akumulatoramożestwarzać ryzyko pożaru w 

przypadku użycia z innym akumulatorem.

Elektronarzędzia należy używać tylko z specjalnie wyznaczonymi

akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko

obrażeń i pożaru.

Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych

przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, lub 

inne małe metalowe przedmioty, które mogą nawiązać połączenie z jednego 

terminala do drugiego. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować 

oparzenia lub pożar.

W warunkach nadużycia ciecz może zostać wyrzucona z akumulatora;

unikać kontaktu. Jeśli kontakt wystąpi przypadkowo, przepłukać wodą. Jeśli
x

płyn kontaktuje się z oczami, dodatkowo poszukaj pomocy medycznej.

Ciecz wyrzucona z akumulatora może powodować podrażnienia lub

oparzenia.

Nie używaj akumulatora lub narzędzia, które jest uszkodzone lub

zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać

x



Usługa

Sprężarkapowietrza powinna byćobsługiwana wyłącznie przezosoby w 

wieku 16latlub starsze. Trzymajdzieci w bezpiecznej odległościpodczas 

korzystaniaze sprężarki powietrza.

Sprężarkapowietrza ma wbudowaną baterię litową i nigdy nie powinna być 

narażonanadziałanie ognia ani niewłaściwie utylizacji. Nie wystawiaj 

akumulatorasprężarki powietrza na działanie środowisk o wysokiej

Zleć serwisowanie elektronarzędzia wykwalifikowanej osobiezajmującej się 

naprawą przy użyciu tylko identycznych części zamiennych.Zapewni to 

utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Nigdy nie należy serwisować uszkodzonych akumulatorów. Serwis

akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub

autoryzowanych serwisantów.

nieprzewidywalne zachowanie, powodując pożar, wybuch lub ryzykox 

obrażeń.

Nie wystawiaj akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej 

temperatury. Narażenie na ogień lub temperatura powyżej 130 °C może

spowodować wybuch.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj

akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w

instrukcji. Ładowanie nieprawidłowo lub w temperaturach poza określonym 

zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

Środki ostrożności

x



temperaturze, takichjakpozostawieniegowsamochodzie w bezpośrednimx 

świetle słonecznym.Jeślibateria litowajestnarażona na ekstremalne ciepło, 

uderzenia lub wodę,istnieje ryzyko pożaru,samozapłonu, a nawet wybuchu. 

Sprężarki powietrzanie należy przechowywaćw temperaturze poniżej -10°C

lub powyżej 45°C.Narażenie na ekstremalneciepło lub zimno skróci

żywotność sprężarkipowietrza i uszkodzi wbudowany akumulator.

Pozostawienie sprężarki powietrza nieużywanej przez dłuższy czas może

uszkodzić akumulator. Zaleca się ładowanie sprężarki powietrza co najmniej

raz na trzy miesiące.

Sprężarka powietrza wykorzystuje wbudowany silnik prądu stałego, który 

może wytwarzać iskry elektryczne podczas pracy i nigdy nie powinien być 

używany w środowiskach łatwopalnych lub wybuchowych.

Jeśli sprężarka powietrza wydaje nietypowy hałas podczas pracy lub zaczyna 

się przegrzewać, natychmiast ją wyłącz.

Zawsze upewnij się, że wybrano właściwą jednostkę ciśnienia powietrza

przed ustawieniem ciśnienia powietrza, aby zapobiec wypadkom, takim jak

pęknięta opona. Wspólna konwersja jednostek: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100

kPa.

Zawsze monitoruj sprężarkę powietrza podczas użytkowania i nigdy nie 

pozostawiaj jej bez nadzoru podczas korzystania z niej bez wstępnego 

ustawianiaiernegonapompowania.x ciśnienia, aby uniknąć nadm 

Używaj sprężarki powietrza tylko w czystym, suchym środowisku.

Wtargnięcie brudu i kurzu może spowodować uszkodzenie sprężarki 

powietrza. Sprężarka powietrza nie jest wodoodporna i nigdy nie należy jej 

płukać wodą.



Opis części

Przegląd produktów

1.Adapter zaworu Schrader 

2.Wysokociśnieniowy wąż powietrzny 

3.Komora węża powietrznego

4. Światło

5.Przyłącze węża powietrznego

6. Wyświetlać

Nuta: Ilustracje produktu,jegoakcesoriówiinterfejsu użytkownika w 

niniejszej instrukcji obsługisąpodane wyłącznie w celach informacyjnych.

x
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Akcesoria

7.+ Przycisk

8.Przycisk włączania/wyłączania światła 

9.– Przycisk

10.Wskaźnik poziomu naładowania baterii

11.Port ładowania

12.Przycisk trybu

13.Przycisk Start/Stop

14.Wentylacja rozpraszająca ciepło

Z ładowarki mogą korzystaćdzieci w wieku od 8 latipowyżejoraz osobyo 

ograniczonych możliwościachfizycznych, sensorycznych lubumysłowychlub 

braku doświadczenia i wiedzy,jeśli otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą

korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym

zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja

użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektrycznej
sprężarki powietrza
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Ryzyko powstania koksu w rurociągu dostawczym powodującego pożar lub 

wybuch.

Instrukcje 

bezpieczeństwa Podejmij odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony 

słuchu. Sprężarka powietrza i wąż powietrza mogą stać się bardzo gorące po 

pewnym czasie pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni, dopóki nie ostygną. 

Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci.

PrzeznaczenieNarzędzio jest przeznaczonedo nadmuchiwania niektórych 

motocykli, rowerów, samochodów i piłek.

Światło tego elektronarzędzia ma na celuoświetlenie bezpośredniego obszaru 

pracy elektronarzędzia i nie nadaje się dooświetlenia pomieszczeń domowych. 

Narzędzie ma być używane wyłącznie dookreślonego celu. Każde inne użycie 

jest uważane za przypadek niewłaściwegoużycia.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora

Sposób użycia

x



Biały: Ładowanie

Biały:W pełni naładowany

Biały: Ponad 50%

Pomarańczowy: od 20 do 50%

Czerwony: Mniej niż 20%, naładuj jak najszybciej.

Wskaźnikpoziomunaładowaniaakumulatorama różnekolory wskazujące 

pozostały poziom naładowania akumulatora sprężarki powietrza:

Pełne naładowanie sprężarkipowietrza przedpierwszymużyciem.Podłącz 

ładujący do zasilacza USB 5V,aby naładowaćsprężarkępowietrza.Wskaźnik 

poziomu naładowania bateriipodczas ładowania:

Ładowania

x



Nuta:

Sprężarkapowietrzaniemoże być używana podczas ładowania. 

Prosimy o ładowanie wewnątrz.

Używaj tylko pasującej ładowarki.

Bezpiecznyizgodny zasilacz należy zakupić osobno.

Włączanie / wyłączanie

x



Wyłączenie: Włóżwążpowietrza pod wysokim ciśnieniem zpowrotem do 

sprężarki powietrza,abyją wyłączyć. Aby ją wyłączyć, naciśnijiprzytrzymaj 

przycisk Start/Stop,gdysprężarka powietrza jest włączona.

Opony wsamochodach, motocyklach, rowerach elektrycznychiwiększości 

rowerówgórskich używają zaworu Schradera. 

Aby napompować: Podłącz adapter zaworu Schradera na 

wysokociśnieniowym wężu powietrznym do zaworu Schradera, aby rozpocząć

Włączanie: Wyjmijwąż powietrznypodwysokim ciśnieniemz jego komory, a 

następnie sprężarkapowietrza włączysięautomatycznie. Jeślisprężarka 

powietrza nie jest używana przez 3 minuty, automatycznie sięwyłączy. Jeśli 

sprężarka powietrza wyłączy się automatycznie podczas wyciągania węża

powietrza pod wysokim ciśnieniem, naciśnij i przytrzymaj przycisk start/stop,

aby ponownie włączyć sprężarkę powietrza.

Podłączanie wysokociśnieniowego węża powietrznego i zaworu
Schradera dyszy

x



To inflate:

pompowanie.

Aby opróżnić:Użyj odpowiedniego narzędzia (na przykład klucza 

sześciokątnego4mm), aby nacisnąć trzpień zaworu, aby uwolnić powietrze. 

Rowery szosoweiniektóre rowery górskie wymagają użycia dołączonego

adaptera zaworuPresta.

1. ConnectthePresta valve adapter to the Schrader valve adapter on the high-

pressure air hose

2.  Unscrewthetire’s Presta valve.

3.  ConnectthePresta valve to the adapter to start inflating.

To deflate: Unscrew the Presta valve and press the valve stem down to release 

air.

Presta Adapter zaworu

x



Określanie właściwego ciśnienia powietrza 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec obrażeniom spowodowanym 

wybuchem spowodowanym nadmiernym pompowaniem, należy zawsze

 Detecting Air Pressure
The currentairpressurewillautomatically be displayed after the high-pressure

air hose is connected toanitem while the air compressor is turned on.

Toinflateballslikebasketballs and footballs, the included needle valve adapter 

will need to be used.

Toinflate:Screw theneedle valve adapter onto the Schrader valve adapter, 

theninsertthe needleinto the ball’s valve to start inflating. 

Todeflate:Insert theneedle valve adapter into the valve of the ball, and

gentlyapplypressureto the ball to release air.

Needle Valve Adapter x



K ulki

Opony

Zalecane ciśnieniepowietrzawoponachsamochodowych,rowerowych i

motocyklowych jestwskazanena ścianiebocznej opony.

Zalecane ciśnieniewoponachdla samochodów jest również wskazane na 

ościeżnicy drzwi bocznych kierowcy. 

Szczegółowe informacje na temat nośności i zalecanych ciśnień powietrza

można znaleźć w instrukcji obsługi lub instrukcji obsługi pojazdu.

zapoznać sięz instrukcjamilub odpowiednimiwskazówkami towarzyszącymi 

elementowi,który ma byćnapompowany przedjego napompowaniem, w celu 

określenia prawidłowegociśnienia powietrza.

x



Zalecaneciśnieniepowietrzadla piłeknożnych,koszykówki, piłekdo

siatkówkiiinnychpiłek jestwskazanew pobliżuzaworu powietrzapiłki.

Kategori 

a
 

 

 

Typ

Mi Smart Elektryczne składane opon 

y rowerowe

Zalecany zakr

es ciśnienia
 

35–45 psi 

30–50 psi

Tabela referencyjna ciśnienia powietrza

x



 

  

Kulki

 

Rowery

Samocho 

dy

Motocykl

Opony samochodowe

Koszykówka Piłka nożna Siatkówka

Piłka nożna

12-, 14- i 16-calowe opony rowerow 

e
 

20-, 22- i 24-calowe opony rowerow

e Mi Electric Scooter opony

26-, 27,5- i 29-calowe opony do row

erów górskich 700c opony klinowe d

o rowerów szosowych

opony rurowe do rowerów szosowyc

h 700c

Opony do motocykli lub skuterów el 

ektrycznych

7–9 psi

8–16 psi 

4–5 psi 

12–14 psi

1,8–3,0 bar

2,2–2,8 bara

40–50 psi

40–50 psi 

45–65 psi 

100–130 psi

120–145 psi

Nuta:Wartościzakresu ciśnieniamają jedyniecharakter poglądowy.Zawsze 

należyzapoznaćsię z instrukcjąlub instrukcjąobsługi zawyżonegoelementu,

x



Tryb rowerowy: Domyślny regulowany zakres 45 psi: 30-65 psi

Tryb motocykla: Domyślny 2,4 bar Regulowany zakres: 1,8-3,0 bar

Tryb samochodowy: Domyślny 2,5 bar Regulowany zakres: 1,8-3,5 bar

Tryb przełączaniaNaciśnij

przycisk trybu, aby przełączaćsię między pięcioma poniższymi trybami

pompowania. Wybierz preferowaną jednostkę ciśnienia powietrza przed 

napompowaniem, naciskając i przytrzymując przycisk trybu, aby przełączać się

między psi i bar. 

Tryb ręczny: Po lewej stronie wyświetlacza nie ma ikony, a ciśnienie powietrza 

może być określone przez użytkownika i zostanie zapisane. 

Regulowany zakres: 3–150 psi/0,2–10,3 bara.

aby uzyskaćrzeczywistespecyfikacje ciśnienia napompowania. (Powyższe dane 

pochodzą zlaboratoriumQiCYCLE.)

Ustawienia wstępne ciśnienia
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Regulacja zaprogramowanego ciśnienia

Tryb piłki: Domyślny regulowany zakres 8 psi: 4-16 psi

Podczasregulacji zadanego ciśnienia wartość wskazuje ciśnienie docelowe, a 

wartośćniemigająca wskazuje ciśnienie w czasie rzeczywistym.

Po wybraniu trybunaciśnij+lub –,aby zwiększyć lub zmniejszyć 

zaprogramowanąwartośćciśnienia.Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby 

szybko dostosowaćwartośćciśnienia.
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ŚWIATŁO

Rozpocznij pompowanie

Naciśnijprzycisk włączania / wyłączania światła, aby przełączać się między 

światłemwłączonym, światłem SOS i światłem wyłączonym.

Naciśnij przyciskStart/Stop, aby rozpocząć pompowanie. Aktualne ciśnienie 

jest wyświetlanewczasie rzeczywistym podczas pompowania. Podczas 

pompowania sprężarka powietrza może być głośna nawet do 75–80 dB. 

Podejmij odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony słuchu. Sprężarka

Pompowania
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Zatrzymaj pompowanie

powietrzaiwąż powietrza mogą staćsię bardzo gorącepopewnym czasie 

pracy. Unikaj długotrwałego kontaktuskóry z wężem,abyzapobiec 

obrażeniom.

Przestroga 

Elementy takie jak balony, piłki plażowe i pierścienie pływackie nie mogą być 

automatycznie napompowane, ponieważ mają wymaganie ciśnienia powietrza

poniżej minimalnego zakresu ciśnienia sprężarki powietrza. Nadmuchiwaj te 

elementy ręcznie tylko ostrożnie.

Informacje o akumulatorzeBateria

sprężarki powietrza może wytrzymaćokoło 40 minut przy pełnym 

naładowaniu bez obciążenia w temperaturze otoczenia 25 ° C. Korzystanie ze 

sprężarki powietrza pod dużym obciążeniem lub w niższych temperaturach 

otoczenia może skrócić żywotność baterii.

Po osiągnięciu zadanejwartościciśnienia sprężarkapowietrza automatycznie 

przestanie pompować.Sprężarkępowietrza możnarównież ręcznie zatrzymać 

w dowolnym momenciepodczaspompowania, naciskając raz przycisk

star t/stop.
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Ryzykorezydualne 

Nawetjeślielektronarzędzie jest używane zgodnie z zaleceniami, nie jest 

możliwewyeliminowanie wszystkich resztkowych czynników ryzyka. W 

związkuzkonstrukcją i konstrukcją elektronarzędzia mogą pojawić się 

następujące zagrożenia:

OSTRZEŻENIE! Toelektronarzędziewytwarza pole elektromagnetyczne 

podczas pracy. To polemoże w pewnychokolicznościach zakłócać aktywne 

lub pasywne implantymedyczne. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub 

śmiertelnych obrażeń,zalecamy osobom z implantami medycznymi 

skonsultowanie się zlekarzem i producentem implantów medycznych przed

uruchomieniem tegourządzenia.

Wąż powietrzasprężarki powietrza może staćsię bardzo gorącypo 

napompowaniu.Aby zapobiec obrażeniom,zachowaj ostrożnośćpodczas 

odłączania go odzaworu. Część powietrzamoże wyciekać z zaworu podczas 

odłączania sprężarki powietrza. Aby uniknąćutraty ciśnienia, szybko odłącz 

wąż powietrza od zaworu.

1.Uszkodzeniepłuc, jeśliskutecznamaska przeciwpyłowa nie jest noszona. 

2.Uszkodzeniesłuchuwprzypadkunie noszenia skutecznej ochrony słuchu. 

3.Uszkodzeniazdrowiawynikającezemisji drgań, jeśli elektronarzędzie jest

używane przez dłuższyczas lubniejest odpowiednio zarządzane i właściwie

konserwowane.

Odłączanie węża powietrznego x

Pielęgnacja i konserwacja



Bezpieczeństwo baterii

Nie demontować, nie otwieraćani nierozdrabniać komórek. Baterie 

powinny być demontowanewyłącznieprzez przeszkolony personel. 

Wieloogniwowe obudowybaterii powinny być zaprojektowane tak, aby 

można je było otworzyćtylkoza pomocą narzędzia.

Przedziały powinny byćzaprojektowane tak, aby uniemożliwić małym

dzieciom łatwy dostępdobaterii.

Nie należy zwierać ogniwaanibaterii. Nie przechowywać ogniw ani baterii 

przypadkowo w pudełku lubszufladzie, gdzie mogą się zwarć lub zostać 

zwarte przez materiały przewodzące.

Nie wyjmuj ogniwa ani baterii z oryginalnego opakowania, dopóki nie 

będzie to konieczne do użycia.

Nie wystawiaj ogniw ani baterii na działanie ciepła lub ognia. Unikaj

przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

Regularne czyszczenie,konserwacja,metoda utrzymywania ostrości narzędzi 

i smarowanie ładują sięconajmniejraz na trzy miesiące.

Nie próbuj samodzielnienaprawiaćproduktu; tylko wykwalifikowany

technik lub profesjonalistamoże gonaprawić. W razie potrzeby skontaktuj

się z działem obsługi klienta.

Lista części wymienianych przez użytkownika (wysokociśnieniowy wąż

powietrzny i zawór Schrader, adapter zaworu Presta, adapter zaworu

iglicowego i ładujący).

Specjalne narzędzia, które mogą być wymagane, nie demontują i nie 

naprawiają samodzielnie.
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Niepoddawaćogniwani bateriiwstrząsom mechanicznym. 

Wprzypadkuwyciekukomórkinie dopuszczaj do kontaktu cieczy ze skórą 

luboczami. Jeśli nawiązano kontakt, umyj dotknięty obszar dużą ilością 

wody i zasięgnij porady lekarza.

Sprzęt powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zakazywał

nieprawidłowego wkładania 

ogniw lub baterii i powinien mieć wyraźne znaki polaryzacji. Zawsze

obserwuj znaki polaryzacji na ogniwie, baterii i sprzęcie oraz zapewnij 

prawidłowe użytkowanie.

Nie mieszaj ogniw o różnej produkcji, pojemności, rozmiarze lub typie w 

ramach baterii.

Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli komórka lub bateria została 

połknięta.

Skonsultuj się z producentem ogniwa lub baterii w sprawie maksymalnej

liczby ogniw, które mogą być zmontowane w baterii oraz w sprawie

najbezpieczniejszego sposobu, w jaki ogniwa mogą być połączone.

Do każdego urządzenia należy zapewnić dedykowaną ładowarkę. Należy

dostarczyć kompletną instrukcję ładowania dla wszystkich ogniw wtórnych i 

baterii oferowanych do sprzedaży.

Utrzymuj ogniwa i baterie w czystości i suchości.

Wytrzyj zaciski ogniwa lub baterii czystą, suchą szmatką, jeśli się zabrudzą. 

Ogniwa wtórne i baterie muszą być naładowane przed użyciem. Zawsze 

należy zapoznać się z instrukcjami producenta ogniwa lub akumulatora i 

stosować właściwą procedurę ładowania.

Nie należy ładować ogniw wtórnych i baterii, gdy nie są używane.
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Po dłuższymokresie przechowywaniamoże byćkonieczne kilkakrotnex 

ładowanieirozładowywanie ogniw lubbaterii wcelu uzyskania

maksymalnej wydajności.

Zachowaj oryginalną literaturę dotyczącą ogniw i baterii do wykorzystania w

przyszłości.

Podczas utylizacji ogniw wtórnych lub baterii należy oddzielić od siebie

ogniwa lub baterie różnych systemów elektrochemicznych.

 

Problem

 

 

Niska prędkość inflacji

Rozwiązanie

1. Sprawdź, czy poziom naładowania ak

umulatora sprężarki powietrza jest wyst

arczający.

2. Sprawdź, czy wąż powietrzny nie prz

ecieka.

3. Sprawdź, czy oba końce węża powiet

rznego są prawidłowo podłączone.

4. Sprawdź, czy przedmiot, który jest 

napompowany przecieka.

1. Sprawdź, czy wąż powietrzny jest wyj

ęty z komory przed pompowaniem.

Rozwiązywanie problemów



Sprężarka powietrza włą 

cza się, ale nie napompo 

wuje

 

Nie można zwiększyć lub

zmniejszyć zaprogramo

wanego ciśnienia

Sprężarka powietrza już 

wyłączona po podłączen 

iu
 

wąż powietrza do zawor

u

Sprężarka powietrza nad 

muchuje się normalnie, a 

le wyświetlana
 

ciśnienie wynosi zero

Naciśnij i przytrzymaj przycisk start/sto

p, aby ponownie włączyć sprężarkę po 

wietrza.

Ciśnienie nadmuchiwanych pod niskim 

ciśnieniem, w tym balonów, jest zbyt ni 

skie, aby je zmierzyć.

2. Sprawdź, czy poziom naładowania ak 

umulatora sprężarki powietrza jest wyst

arczający.
 

3. Sprawdź, czy ciśnienie nadmuchiwan

ego przedmiotu przekracza

zaprogramowane ciśnienie.

Upewnij się, że sprężarka powietrza jest

ustawiona na właściwy tryb. Dopuszcza 

się regulację zadanej wartości w zakresi

e 3–150 psi w trybie ręcznym.
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