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Ebben a használati útmutatóban/a készüléken az alábbi piktogrammok szerepelnek:  

 

 
Olvassa el a használati útmutatót!  

 

 

Kisgyerekek és gyermekek számára élet- 
és balesetveszély áll fenn!  

 

 

Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a 
biztonsági előírásokat!  

 

 

Környezetbarát módon távolítsa el a 
csomagolást és az elhasználódott 
készüléket.  

 
 
 

Bevezetés 
Az első használatbavétel előtt ismerkedjen meg a készülék összes funkciójával, és tájékozódjon a készülék helyes 
kezeléséről. 
Figyelmesen olvassa át ehhez ezt a használati útmutatót. Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket egy 
harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is. 
 
Rendeltetésszerű használat 
A készülék ép jármű-, kerékpár-, játékjármű-abroncsok és -tömlők, továbbá felfújható játékok, sporteszközök és 
szabadidős cikkek felfújására alkalmas.  Kizárólag magánhasználatra való. Minden más használat vagy a készülék 
módosítása rendeltetésellenesnek minősül, és jelentős veszélyekkel jár.  
A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő károkért.  
 
A szállítás tartalma 
Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze a szállítás tartalmát. Vizsgálja meg a készüléket és összes tartozékát, hogy 
nem hibás-e.  A hibás készüléket vagy tartozékot ne vegye használatba. 
1 KD 7.0 kompresszor  
1 versenykerékpár-szelep (Presta-szelep) 
1 szelep sportlabdákhoz 
1 szelep felfújható játékokhoz 
1 db használati útmutató 
 
A készülék részei 

1) „R“ nyomógomb a nyomásegység (PSI, bar vagy kPa) kiválasztására 
2) nyomásmérő-kijelző (digitális kijelző) 
3) kompresszor be-/kikapcsoló  
4) „–“ előbeállító nyomógomb  
5)  „+“ előbeállító nyomógomb  
6) tárolórekesz fedele 
7) versenykerékpár-szelep (Presta-szelep) 
8) szelep sportlabdákhoz 
9) szelep felfújható játékokhoz 
10) tápkábel 12 V-es járműcsatlakozóval és feszültségjelző (POWER-)LED-el 
11) recézett gyűrű (12 V-os járműcsatlakozóhoz) 
12) biztosíték 
13) nagynyomású tömlő 
14) világítás (3 LED) 
15) szelepcsatlakozó 
16) világítás be-/kikapcsoló 

 
Műszaki adatok 
Cikkszám: 97136 
Üzemi feszültség 12 V 
Teljesítmény: max. 7 bar / 100 PSI 
Pontosság: 0,1 bar, < 3,4 bar esetén 
Üzemmód: periódikus  
15 perces szünetekkel (kézileg) 
Világítás: 3 db LED, nem 
cserélhetők 
Súly: 1 kg 
Méretek: kb. 21,5 x 16,5 x 7 cm (sz x ma x mé) 
Hangnyomás: 000 dB (A) 
Rezgés: 0,0 m/s2 
 
 
Biztonság 
Általános tudnivalók 



Biztonsági tudnivalók 
Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának 
az elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizzen meg minden biztonsági előírást és használati útmutatót a későbbi betekintés érdekében! 
 

KISGYEREKEK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY ÁLL FENN! 
Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül játszani a csomagolóanyagokkal. 
Megfulladás veszélye áll fenn! 
Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy 
tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel 
rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne 
játékszernek használják a készüléket.  
Nem szabad semmiféle folyadéknak behatolnia a készülék belsejébe. Különben életveszélyes áramütés és anyagi kár 
kockázata áll fenn.  
Ne hagyja felügyelet nélkül járni a kompresszort. 
Vigyázat! Égési sérülés veszélye! A nagynyomású tömlő (13) üzem közben felforrósodik. Hagyja tehát előbb lehűlni, 
mielőtt megfogná, és ismét felcsavarná. 
A kompresszort a jármű-adapter segítségével a fedélzeti hálózatról csak álló kocsi, és leállított motor mellett szabad 
működtetni.  
Tilos menet közben használni. 
Adott esetben ellenőrizze a légnyomást egy légnyomásmérő műszer segítségével.  
Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, erős rezgéseknek vagy erős nedvességnek. 
Sérült készüléket már nem szabad használni. Javíttassa meg szakemberrel. 
Ne használja 15 percnél hosszabb ideig egyhuzamban a kompresszort. Ez idő után hagyja kb. 15 percig hűlni. 
Máskülönben túlmelegedhet és maradandó károsodást szenvedhet. 
A kompresszor nem való teherautó- és traktorabroncs, nagyméretű személygépkocsi-abroncs (abroncsszélesség >225 
mm), vagy más nagyméretű tárgy, pl. gumimatrac vagy gumicsónak felfújására. 
 
Különleges tudnivalók 
Ne fújjon fel tárgyakat a tervezett, ill. megadott nyomásnál nagyobb nyomásra. 
Ne pumpáljon vele nagyméretű tárgyat, pl. teherautó- és traktorabroncsot, gumimatracot vagy gumicsónakot. Ez 
meghaladja a felfújási teljesítményt, és ezáltal a kompresszor megengedett működési idejét. 
A nyomásmérő nyomásadatai csak tájékoztató értékek. Ellenőrizze a légnyomást egy hitelesített légnyomásmérő műszer 
segítségével.  
A maximális 100 PSI (7 bar) nyomás csak akkor érhető el, ha a felfújandó térfogat kisebb 0,5 liternél. 
Nem kötelező nyomásadatok (irányértékek) 
autóabroncs: 1,65 - 2,5 bar 
kerékpárabroncs: 2,4 - 2,8 bar 
futball-labda: 0,9 bar 
kosárlabda: 0,6 bar 
röplabda: 0,34 bar 
 
Kezelés 
A kompresszor bekapcsolása és kikapcsolása 
 Nyissa ki a tárolórekeszt a fedelét levéve (6), és vegye ki belőle a 12 V-os járműcsatlakozóval ellátott tápkábelt. 
 Csavarja ki teljesen a 12 V-os járműcsatlakozóval ellátott tápkábelt (10). 
 Dugja be a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyébe. 
 Várjon néhány másodpercet, amíg a nyomásmérő kijelzője (2) nem mutat 0.0 értéket. 
 Végezze el a kívánt műveleteket a következő fejezetek szerint. 
 Kapcsolja be a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az   állásba nyomva. 
 Kapcsolja ki a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az   állásba nyomva. 
Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyéből. 
 

A világítás bekapcsolása és kikapcsolása 
A kompresszor fényforrásának a szerepe a munkahely (szelep) jobb megvilágításának a biztosítása. 
Nyomja a világítás be-/kikapcsolóját (16) az   állásba a 3 LED (14) bekapcsolására. 
Nyomja a világítás be-/kikapcsolóját (16) az   állásba a 3 LED (14) kikapcsolására. 
 
A nyomásegység (PSI, bar vagy kPa) beállítása 
Addig tartsa nyomva a nyomásegység „R“ nyomógombját (1) , amíg a kívánt nyomásegység a nyomásmérő kijelzőjén (2) 
meg nem jelenik. 
 
Az abroncsnyomás ellenőrzése 
 Tekerje teljesen le a nagynyomású tömlőt (13). 
Megjegyzés: Figyeljen arra, hogy világítson a 12 V-os járműdugón (10) a tápjelző  (POWER) LED. A nyomásmérő 
kijelzőjén  (2) a mérés kezdete előtt 0.0 értéknek kell látszania. 
 Rögzítse a szelep-csatlakozót (15) a jármű szelepére. 
Ha a szelep-csatlakozó (15) helyesen van rátéve a jármű szelepére, a nyomásmérő kijelzője (2) az aktuális 
abroncsnyomást mutatja. 
 Ha ez az érték megegyezik a járműre ajánlott abroncsnyomással, a  szelep-csatlakozót (15) leveheti. 
Az abroncsnyomás növelése/csökkentése 
Ha a kijelzett érték kisebb vagy nagyobb a járműre ajánlott abroncsnyomásnál, a pontos beállításhoz tegye a 
következőket: 
 Nyomja meg az elő-beállítás „+“ (5) vagy az elő-beállítás „–“ (4) gombot, amíg a  nyomásmérő kijelzőjén (2) látható 
beállítási értékmeg nem felel a helyes abroncsnyomásnak. 
 Kapcsolja be a kompresszort a be-/kikapcsolót (3) az   állásba nyomva. A készülék megnöveli, ill. lecsökkenti az 
abroncsnyomást az előre beállított értéknek megfelelően, és automatikusan kikapcsolódik. 
 Óvatosan vegye le a szelep-csatlakozót (15). 
 
Fontos: 
 A kompresszor működése közben ne nyomja meg a (4) vagy az  (5)  nyomógombot. 
 Ha a készüléket rácsatlakoztatta egy jármű 12 V-os tápfeszültségére, de nem indította el a kompresszort, a nyomásmérő 
kijelzője (2) néhány perc múlva kikapcsolódik. Akkor válik újra aktívvá, ha megnyomja az  „R“ nyomásegység (1) 
nyomógombot. 
 
Az együttszállított szelepek használata 
A kompresszor tárolórekeszének a fedelében (6) 3 járatos szelepadapter található. 
Használatukhoz vegye figyelembe a felfújandó tárgy leírását.  
· versenykerékpár-szelep (Presta-szelep) (7) 
· szelep a sportlabdák (8) számára 
· szelep a felfújható játékok (9) számára 
Csavarja fel a kívánt szelepet a szelep-csatlakozóra (15). Vegye figyelembe a felfújandó tárgy megfelelő maximális 
nyomását, és olvassa el az adott használati útmutatót. 
 
 A 12 V-os járműdugó biztosítékának a cseréje 
Csavarja ki (és vegye le) a recézett gyűrűt (11) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. 
Vegye ki a hibás biztosítékot, és rakjon be helyette egy új, max. 10 A-es biztosítékot. 
Csavarja fel és húzza meg a recézett gyűrűt (11) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 
Hibakeresés 
A nyomásmérő kijelzője (2) nem világít. 
Nézze meg, hogy a 12 V-os járműdugó (10) teljesen és helyesen van-e bedugva, 
és van-e rajta feszültség. (a 12 V-os járműdugó tápjelző LED-je (10) világít). 
Nézze meg, hogy a 12 V-os járműdugó tápjelző LED-je (10) világít-e. Ha nem, vizsgálja meg mind a 12 V-os járműdugó 
(10) biztosítékát, mind pedig a jármű 12 V-os hüvelyének a biztosítékát. 
 
 
A bekapcsolt be-/kikapcsoló (3) ( állásban) ellenére a készülék nem kezdi el a felfújást. 
Hozza a gyújtáskulcsot/gyújtást az első állásba (motor még nem indul be). 
 



A készülék nem fejezi be automatikusan az előre beállított felfújási műveletet. 
Győződjön meg arról, hogy helyesen követte-e a kezelési előírásokat. 
Győződjön meg arról, hogy a helyes értéket  állította-e be előre. 
 
A tápkábel és/vagy a 12 V-os járműdugó felforrósodik. 
Rövidzár veszélye - azonnal válassza le a készüléket a fedélzeti hálózatról. 
 
A nyomásmérő kijelzője (2) helytelen vagy leolvashatatlan értéket mutat.  
Győződjön meg arról, hogy a készülék előzőleg az aktuális abroncsnyomás mérte-e (lásd „Az abroncsnyomás 
ellenőrzése“ c. fejezetet).  
Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) legalább 5 másodpercre a jármű 12 V-os hüvelyéből, és vegye le a szelepcsatlakozót 
(15)  a járműabroncsról. Várjon, amíg a nyomásmérő kijelzője (2) ismét a 0.0 értéket mutatja. 
Kezdje el újra a műveleteket. 
A készülék ugyan pumpál, de az abroncs nem fújódik fel. 
Győződjön meg arról, hogy a szelep-csatlakozó (15) helyesen van-e rögzítve a jármű szelepére. 
Győződjön meg arról, hogy az abroncs nem ereszt-e. 
Karbantartás és ápolás 
A termék nem igényel karbantartást.  
FIGYELEM! Válassza le az elektromos készüléket a tápfeszültségéről, mielőtt hozzáfogna az ápoláshoz stb.  
 
Kapcsolja ki a készüléket. 
Húzza ki a 12 V-os járműdugót (10) a jármű 12 V-os fedélzeti hüvelyéből. 
A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.  Semmi esetre se használjon oldószert vagy más agresszív tisztítószert. 
 
Szerviz 
FIGYELEM! Készülékét csak szakemberrel javíttassa. 
Ezáltal biztosítja készüléke tartós biztonságát. 
FIGYELEM! A csatlakozódugót vagy -kábelt csak szakemberrel javíttassa. Ezáltal biztosítja készüléke tartós biztonságát.  
Garancia 
Az általános garanciális feltételek a termék- és anyaghibákra vonatkoznak.  
Ha a készülék meghibásodik, vigye vissza a szakkereskedőjéhez, vagy az illetékes szaküzletbe. A garanciális és javítási 
műveletek meggyorsításához az alábbiakra van szüksége: 
- A pénztári blokk (szállítási bizonylat, ) egy másolata a vásárlás dátumával. 
- A panasz oka, illetve a hiba leírása.  
 
Eltávolítás 
A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, ezért vigye el a helyi hulladékgyűjtő állomásra.  
Elektromos készülékeket ne dobjon a háztartási szemétbe! 
 
Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EU európai irányelv szerint az elhasznált elektromos 
készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosításba juttatni. 
Elhasznált elektromos készülékének az eltávolítási lehetőségeiről érdeklődjön a helyi hatóságoknál. 


