
1. Pakkens indhold 

1) Inflator 

2) Luftrør 

3) Type_C opladningskabel 

4) Ventilomformer 

5) Kugleomformer 

 

 

 

2. Detaljer 

 



3. Om knapper 

Tryk  Langt 

Start/Stop oppumpning Tryk og drej 

Vælg indstilling Tænd/sluk 

Tænd/sluk lys (skærmen er tændt) Vælg Tænd/sluk lysenhed (skærmen er 

slukket) 

Øg trykket Hurtig øgning 

Reducer trykket Hurtig reduktion 

 

4. Om oppumpning 

 Referencetryk Tid fra tom Frekvens fra tom 

Bil 2,3-2,5 bar 8-12 min. 2-3 (205 55R17) 

Landevejscykel 100-120 psi 2-3 min. 8-12 (700*23C) 

Mountainbike 30-50 psi 2-3 min. 12-18 (26*1,95) 

Motorcykel 30-50 psi 2-3 min. 8-12 

Basketball 7-9 psi 0,5-1 min. 30-40 

 

 

 

5. Montering af ventiler 

 

 

 

6. Trin 

01. Langt tryk på POWER-knappen tænder for enheden. LED-displayet vil vise det  

nuværende tryk.  

02. Langt tryk på UNIT-knappen skifter mellem enhederne PSI og BAR. Ved kort 

tryk kan du skifte mellem 5 anvendelsesindstillinger: brugerdefineret, bil, motorcykel, 

cykel og basketball. Almindeligt anvendte lufttrykværdier er forudindstillet i hver 

tilstand. 



03. + knappen og - knappen bruges til at justere den forudindstillede lufttrykværdi, et 

langt tryk på dem giver hurtig justering (i brugerdefineret tilstand vil A7 huske den 

sidst indstillede trykværdi)  

04. Tryk på POWER-knappen starter oppumpningen. Hvis du trykker på den igen, 

pauser/fortsætter du oppumpningen. Den stopper automatisk, når den når måltrykket. 

 

7. Om opladning 

 

01. Første gang enheden anvendes, eller hvis den ikke har været anvendt i en længere 

periode, skal den oplades før brug.  

02. Opladningsindikatoren lyser rødt under opladningen og grønt, når batteriet er fuldt 

opladet.  

03. Normalt skal enheden oplades hver anden måned, selvom den ikke har været i 

brug. Hvis du ikke oplader den i en længere periode, vil batteriet blive overafladet, 

hvilket beskadiger batteriet. 

 

 

8. Bemærk 

01. Det er normalt, at enheden bliver varm efter at have arbejdet i mere end 1 min. 

Undgå  

at røre ved den varme del af luftslangen! 

 
02. Kontroller venligst enheden, før du puster op. Hvis alt ikke er korrekt, skal du 

ikke bruge den.  

03. Hvis du finder unormale lyde eller for høje temperaturer under oppustningen, skal 

du straks stoppe med at bruge enheden.  

04. Sørg for en jævn luftstrøm under oppustningen.  

05. Kompressoren i enheden kan danne elektriske gnister under arbejdet. Hold den 

væk fra brændbare og eksplosive genstande. 

06. Forlad ikke enheden for at undgå ulykker under oppumpning. 

07. Efter lang tids brug bliver både enheden og luftslangen varme. Hold venligst en 

pause, før du bruger den igen.  

08. Prøv venligst at undgå indtrængning af jord, nedsænkning i væske og iltinvasion, 

iblødsætning, og at enheden vælter eller falder ned. 

09. Skrappe kemikalier, rengøringsmidler og andre kemikalier må ikke bruges ved 

rengøring af enheden. 

10. Opbevar ikke enheden på et koldt, varmt og fugtigt sted. 

11. Børn må ikke bruge enheden. Enheden skal holdes væk fra børn. 

12. Anvend ikke enheden til oppustning i munden, ører, øjne etc. på mennesker eller 

dyr.  

13. Oppumpning anbefales ikke under opladning. 



14. Når enheden kører, fordi den elektriske effekt er stor, er batteristrømmen lav og 

kun til reference.  

 

 

 

9. Specifikation 

Størrelse 234*57*45 (mm) 

Vægt 430 g 

Batteri 2600 mAh   7,4V 

Arbejdsstrøm 1-6 A 

Opladningstilstand Type_C 

Opladningstid 2 timer 

Maks. oppustningstryk 150PSI & 10,3 BAR 

Driftstemperatur -10 ℃~ 60 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


