Vzduchový kompresor 150 l

NÁVOD NA OBSLUHU A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred kompletizáciou a použitím si dôkladne naštudujete
tento návod k použitiu. Poskytne Vám dôležité a užitočné informácie pre správne a bezpečné
používanie tohto výrobku. Nebezpečenstvom zmieňovaným v tomto návode sa rozumie nebezpečie
poškodenia zdravia, alebo aj nebezpečie škody na majetku. Návod starostlivo uschovajte, obsahuje tiež
záručný list. V prípade, že bude výrobok používať viac osôb, zoznámte ich s týmto návodom.
POPIS a URČENIE: Prenosný kompresor 4MAD 150L je určený na hustenie pneumatík nákladných
automobilov, autobusov, alebo terénnych automobilov vzduchom. Ďalším spôsobom použitia je
nafukovanie záhradných bazénov, matracov, lôpt, pneumatík bicyklov a pod. Kompresor sa používa
napojením svorkami na autobatériu (DC 12V). Nenapájajte kompresor na iné zdroje napätia! V takom
prípade hrozí nebezpečenstvo! Celokovová dvojpiestová konštrukcia a ložiskové uloženie kľuky zaručuje
dlhú životnosť a spoľahlivý chod. Kompresor s príslušenstvom je dodávaný v praktickom šedom
plastovom kufríku. Kufrík obsahuje telo kompresoru s 3m napájacími káblami so svorkami na
autobatériu, 10m dlhú vysokotlakovú hadicu s manometrom a upínaciu rýchlospojku a tri koncovky na
vzduchový výstup na rôzne použitia.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
Typové
označenie:

4MAD 150L

Motor:

permanentný magnet

Max.
tlak:

150 psi

Napätie:

DC 12V

Max.
prietok
vzduchu:

150l/min

Prúd:

35A (max. 45A)

Max.
doba:

30 min.

Tepelná poistka:

áno

2x

Prúdová poistka:

áno

pracovný

pracovná

Vzduchový filter:
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POUŽITIE: Použitie kompresoru je veľmi jednoduché. Skompletujte kompresor tak, aby tlaková hadica
bola rýchlospojkou riadne napojená na vzduchový výstup na tele kompresoru. Na vzduchový výstup
tlakovej hadice pripevnite požadovanú koncovku. Pred napojením kompresoru na autobatériu prepnite
vypínač na tele kompresoru do polohy “O“. Potom napojte káble pomocou svoriek na autobatériu tak,
aby červená svorka bola napojená na kladný (+) a čierna svorka na záporný (-) pól batérie. Naštartujte
motor vozidla a zapnite kompresor, predídete tým vybitiu batérie. Priložte vzduchový výstup k ventilu a
tlakom ruky zaistite tesnosť spojenia. Kontrolujte priebežne manometer na vzduchovom výstupe, ktorý
ukazuje aktuálny tlak. Keď dosiahnete požadovaný
tlak, vypnite kompresor a odpojte od ventilu a autobatérie. Nikdy neprekračujte pri hustení hodnoty
udané výrobcom husteného predmetu. Štandardne doporučená pracovná doba kompresoru je
maximálne 30 minút. Táto doba je dostatočná k nahusteniu jednej pneumatiky nákladného vozidla. V
prípade dlhšieho používania sa kompresor zahrieva. Kompresor zbytočne nepreťažujte! Preťažovanie
skracuje životnosť kompresoru a hrozí nebezpečenstvo. V prípade nutnosti jednorázovo dlhšieho
použitia môže dôjsť ku zahriatiu kompresoru, ktoré má znateľný vplyv na plniaci výkon kompresoru. V
tomto prípade kompresor vypnite a nechajte ho dostatočne vychladnúť. Výkon kompresoru závisí na
požadovanom plniacom tlaku, okolitej teplote a pracovnej dobe. Kompresor je vybavený
demontovateľnými filtrami na prívode vzduchu do piestu. Pre správnu funkciu kompresoru udržujte
filtre v čistote!
ÚDRŽBA a BEZPEČNOST PRÁCE: Kompresor nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pre dlhú životnosť udržujte
výrobok v čistote a dodržujte vyššie uvedené pokyny k použitiu. Nepoužívajte kompresor v nadmerne
vlhkom prostredí! V ojedinelých prípadoch dochádza kompresiou vzduchu vo válci kompresoru ku
zmene skupenstva vzdušnej vlhkosti a zo vzduchového výstupu dochádza k úniku vody. V prípade
akýchkoľvek viditeľných mechanických závad, kompresor nepoužívajte! Chráňte pred deťmi!
Na kompresor je poskytovaná štandardná záruka 24 mesiacov.
V prípade používania kompresoru v rozpore s týmto návodom, alebo s všeobecnými
pravidlami bezpečnosti práce, výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody
spôsobené používaním tohto výrobku.
Podmienky záruky
1. Na výrobok sa poskytuje záruka v tom zmysle, že výrobca bezplatne odstráni závady, ktoré znemožňujú funkciu výrobku v
dôsledku chyby v materiály, alebo pre výrobné vady.
2. Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
3. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o chyby, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s
výrobkom, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou a pri nevyplnení predpísaných náležitostí v záručnom liste, prípadne
návode.
4. Do záruky nespadajú udržiavacie práce spojené s užívaním výrobku.
5. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s používaním a obsluhou výrobku, vydať kupujúcemu riadne vyplnený záručný
list, potvrdený podpisom dátumom predaja a pečiatkou predávajúcej organizácie.
6. Reklamácie v záručnej dobe uplatní spotrebiteľ u obchodnej organizácie, kde bol výrobok zakúpený.
7. Právo uplatniť nároky vyplývajúce zo záruky má každý vlastník výrobku pokiaľ tak učiní najneskôr v posledný deň záručnej
doby.
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8. Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.
9. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platí príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka SR.

Záručný list,
osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku
Výrobné číslo
Dátum expedície
Podpis
Dátum predaja
Podpis
Pečiatka

Pri reklamácií predložte záručný list a kompletný výrobok vrátane príslušenstva!
Pri strate, zneužití, nevyplnení dňa predaja zaniká nárok na bezplatné záručné opravy!

Zápisy záručných opráv:
Dátum
uplatnenia
opravy

Dátum
vykonania
opravy

Popis
práce

Podpis a pečiatka opravovne
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