
1. Pakkauksen sisältö 

1) Ilmapumppu 

2) Ilmaputki 

3) Type_C-latauskaapeli 

4) Venttiilisovitin 

5) Pallosovitin 

 

 

 

2. Tiedot 

 



3. Painike 

Paina  Pitkä 

Käynnistä/lopeta täyttäminen Paina käännä 

Valitse tila Virtapainike 

Valon sytyttäminen/sammuttaminen 

(näyttö on päällä) 

Valitse valon sytyttäminen tai 

sammuttaminen (näyttö ei ole päällä) 

Lisää painetta Nopea lisäys 

Vähennä painetta Nopea vähennys 

 

4. Täyttäminen 

 Vertailupaine Aika tyhjästä Tiheys tyhjästä 

Auto 2,3–2,5 bar 8–12 min 2–3 (205 55R17) 

Maantiepyörä 100–120 psi 2–3 min 8–12 (700*23C) 

Maastopyörä 30–50 psi 2–3 min 12–18 (26*1,95) 

Moottoripyörä 30–50 psi 2–3 min 8–12 

Koripallo 7–9 psi 0,5–1 min 30–40 

 

 

 

5. Venttiilin asettaminen 

 

 

 

6. Vaiheet 

01. Käynnistä ilmapumppu painamalla virtapainiketta pitkään. LED-merkkivalo 

näyttää  

nykyisen paineen.  

02. Voit vaihtaa yksiköiden PSI ja BAR välillä painamalla yksikköpainiketta pitkään. 

Painamalla painiketta lyhyesti voit siirtyä viiden käyttötilan välillä: mukautettu, auto, 

moottoripyörä, polkupyörä ja koripallo. Yleisesti käytetyt ilmanpaineen arvot on 

esiasetettu jokaiselle tilalle. 



03. Plus- ja miinuspainikkeita käytetään esiasetetun ilmanpaineen säätämiseen. 

Painikkeen painaminen pitkään säätää paineen nopeasti (mukautetussa tilassa A7 

tallentaa viimeksi asetetun painearvon muistiin).  

04. Virtapainikkeen painaminen käynnistää täyttämisen. Painamisen voi keskeyttää ja 

sitä voi jatkaa painamalla virtapainiketta uudelleen. Täyttäminen pysähtyy 

automaattisesti, kun tavoitepaine on saavutettu. 

 

7. Lataaminen 

 

01. Lataa ilmapumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos se on ollut pitkään 

käyttämättä.  

02. Latauksen merkkivalo on punainen latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi, kun 

akku on ladattu täyteen.  

03. Yleensä ilmapumppu on ladattava kahden kuukauden välein, vaikka sitä ei käytetä. 

Jos sitä ei ladata pitkään aikaan, akun varaus tyhjenee liikaa ja akku voi vaurioitua. 

 

 

8. Huomaa 

01. On normaalia, että ilmapumppu lämpenee yli minuutin kestävässä käytössä. Älä  

koske ilmaputken kuumaan osaan! 

 
02. Tarkista ilmapumppu ennen täyttämistä. Jos havaitset poikkeamia, älä käytä sitä.  

03. Jos havaitset epänormaaleja ääniä tai liiallista lämpenemistä käytön aikana, lopeta 

pumpun käyttö välittömästi.  

04. Varmista, että ilma virtaa tasaisesti täytön aikana.  

05. Ilmapumpun kompressori voi tuottaa sähkökipinöitä käytön aikana. Pidä se 

loitolla syttyvistä ja räjähdysalttiista kohteista. 

06. Älä poistu paikalta täytön aikana vahinkojen estämiseksi. 

07. Pitkään käytettäessä sekä ilmapumppu että ilmaputki kuumenevat. Pidä tauko 

ennen kuin käytät ilmapumppua uudelleen.  

08. Pyri välttämään lian joutuminen ilmapumppuun ja sen kastuminen ja putoaminen. 

09. Puhdistamiseen ei saa käyttää voimakkaita kemikaaleja, puhdistus- ja pesuaineita 

tai muita kemikaaleja. 

10. Älä säilytä ilmapumppua kylmässä, kuumassa tai kosteassa paikassa. 

11. Lapset eivät saa käyttää ilmapumppua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. 

12. Ilmapumpulla ei saa puhaltaa ilmaa henkilöiden tai eläinten suuhun, korvaan, 

silmään jne.  

13. Ilmapumpun käyttöä ei suositella latauksen aikana. 

14. Kun ilmapumppu on käytössä sähkövirran ollessa suuri, akkuvirta on alhainen.  

 

 

 



9. Tekniset tiedot 

Mitat 234*57*45 (mm) 

Paino 430 g 

Akku 2 600 mAh 7,4 V 

Käyttövirta 1–6 A 

Lataustila Type_C 

Latausaika 2 tuntia 

Täyttöpaine enintään 150 PSI ja 10,3 BAR 

Käyttölämpötila -10 ℃ ~ +60 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


