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Használati Utasítás



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM

Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos szerszámokhoz

Olvassa el az ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági
figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos szerszám” kifejezés az Ön hálózati (vezetékes)
elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámára vonatkozik.

A munkaterület biztonsága

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez
vezethetnek.
Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat
hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a közelben
lévőket. A zavaró tényezők miatt elveszítheti a kontrollt.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen
módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos
szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés
kockázatát.
Kerülje az érintkezést földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok,
tűzhelyek és hűtőszekrények.
Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos
kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
Ne rongálja a vezetéket. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására,
húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra
alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő működtetése,
használjon hibaáram-védelemmel (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az
áramütés kockázatát.



Személyes biztonság

Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot
használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy
gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok
használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.

Szolgáltatás

Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos
cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának
megőrzését.
Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó
vagy a felhatalmazott szerviz végezheti.

Óvintézkedések

A légkompresszort csak 16 éves vagy annál idősebb személyek használhatják. A
légkompresszor használatakor tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket.
A légkompresszor beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, ezért soha nem szabad tűznek
kitenni vagy nem megfelelően ártalmatlanítani.
Ne tegye ki a légkompresszor akkumulátorát magas hőmérsékletű környezetnek, például ne
hagyja autóban közvetlen napfénynek kitéve. Ha a lítium akkumulátor extrém hőhatásnak,
ütésnek vagy víznek van kitéve, tűz, spontán égés, sőt robbanás veszélye áll fenn.
A légkompresszort nem szabad -10°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékleten tárolni. A
szélsőséges hőnek vagy hidegnek való kitettség lerövidíti a légkompresszor élettartamát és
károsítja a beépített akkumulátort.

Ha a kompresszort hosszú ideig nem használja, az károsíthatja az akkumulátort. A
légkompresszort legalább háromhavonta ajánlott feltölteni.
A légkompresszor beépített egyenáramú motort használ, amely működés közben elektromos
szikrákat bocsáthat ki, ezért soha nem szabad gyúlékony vagy robbanásveszélyes
környezetben használni.
Ha a légkompresszor szokatlan zajt ad ki működés közben, vagy túlmelegszik, azonnal
kapcsolja ki.
A légnyomás beállítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő légnyomás
mértékegységet választotta, hogy elkerülje a baleseteket, például a gumiabroncs felrobbanását.
Közös mértékegység átalakítás: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.

Használat közben mindig figyelje a légkompresszort, és soha ne hagyja felügyelet nélkül,
amikor a nyomást előre beállította, hogy elkerülje a túlfújást.
A légkompresszort csak tiszta, száraz környezetben használja. A szennyeződés és a por
behatolása károsíthatja a légkompresszort. A légkompresszor nem vízálló, és soha nem
szabad vízzel öblíteni.



Termék áttekintés

Megjegyzés: A termék, a tartozékai és a felhasználói felület ebben a felhasználói kézikönyvben
illusztrációk.

Alkatrészek leírása

1. Schrader szelepadapter
2. Nagynyomású levegőtömlő
3. Levegőtömlő-rekesz
4. Fény
5. Levegőtömlő csatlakozás
6. Kijelző
7. + Gomb
8. Világító be/ki gomb
9. – Gomb
10. Elem töltöttségi szint jelző
11. Töltőport
12. Üzemmód gomb
13. Start/Stop gomb
14. Hőelvezető szellőző
kiegészítők

Elektromos légkompresszor biztonsági figyelmeztetések

Az akkumulátortöltőt 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják
felügyeletet alatt, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
Kokszképződés veszélye áll fenn a szállítócsövekben, ami tüzet vagy robbanást okozhat.

Presta szelep
adapter x 1

Tű szelep
adapter x 1

Tároló tasak
x 1

Töltőkábel x 1



Biztonsági utasítások

Kérjük, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket hallása védelme érdekében. A
légkompresszor és a légtömlő nagyon felforrósodhat hosszú ideig tartó működés után. Ne
érintse meg a forró felületeket, amíg azok le nem hűlnek. Ez a termék nem játék, és gyermekek
nem használhatják.

Rendeltetésszerű használat

Az eszköz bizonyos motorkerékpárok, kerékpárok, autók és labdák felfújására szolgál.
Ennek az elektromos szerszámnak a fénye az elektromos kéziszerszám közvetlen működési
területének megvilágítására szolgál, és nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.
A szerszámot csak az előírt célra szabad használni. Minden más használat visszaélésnek
minősül.

Hogyan kell használni

Akkumulátor töltöttségi szint jelző és töltés akkumulátor töltöttségi szint jelző

Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője különböző színekkel jelzi a
kompresszor az akkumulátor töltöttségi szintjét:
fehér: több mint 50%
narancs: 20-50%
Piros: Kevesebb, mint 20%, töltse fel amint lehetséges.

Töltés
Az első használat előtt töltse fel teljesen a kompresszort. A légkompresszor töltéséhez
csatlakoztassa a töltőkábelt egy 5 V-os USB hálózati adapterhez.
Az akkumulátor töltöttségi szintje töltés közben:
Villogó fehér: Töltés
Fehér: Teljesen feltöltve

Megjegyzés:
A légkompresszor nem használható töltés közben.
Kérjük, töltse beltérben.
Kérjük, csak a megfelelő töltőt használja.
A biztonságos és megfelelő hálózati adaptert külön kell
megvásárolni.

Be/kikapcsolás
Húzza ki a magas

nyomású légcsövet

Be/Kikapcsolás
Gomb



Bekapcsolás: Vegye ki a nagynyomású levegőtömlőt a rekeszéből, ekkor a légkompresszor
automatikusan bekapcsol. Ha a kompresszort 3 percig nem használják, automatikusan
kikapcsol. Ha a légkompresszor automatikusan kikapcsol, miközben a nagynyomású
levegőtömlő ki van húzva, nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot a
légkompresszor ismételt bekapcsolásához.

Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz helyezze vissza a nagynyomású levegőtömlőt a kompresszorba.
A kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot, miközben a
légkompresszor be van kapcsolva.

A nagynyomású levegőtömlő és a fúvóka Schrader szelep csatlakoztatása

Az autók, motorkerékpárok, elektromos kerékpárok és a legtöbb mountain bike gumiabroncsa
Schrader szelepet használ.
Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepadaptert a nagynyomású levegőtömlőn a Schrader
szelephez a felfújás megkezdéséhez.
Leeresztés: Használjon megfelelő szerszámot (például egy 4 mm-es imbuszkulcsot) a
szelepszár megnyomására, hogy kiengedje a levegőt.
Az országúti kerékpárokhoz és bizonyos hegyi kerékpárokhoz a mellékelt Presta szelepadapter
szükséges.

Presta szelep adapter

Szelep típus Felfújó adapter

Szelep típus Felfújó adapter



A felfújáshoz:

1. Csatlakoztassa a Presta szelepadaptert a Schrader szelepadapterhez a nagynyomású
levegőtömlőn
2. Csavarja le az abroncs Presta szelepét.
3. Csatlakoztassa a Presta szelepet az adapterhez a felfújás megkezdéséhez.
Leeresztés: Csavarja ki a Presta szelepet, és nyomja le a szelepszárat, hogy kiengedje a
levegőt.

Tűszelep-adapter

Labdák, például kosárlabdák és focilabdák
felfújásához a mellékelt tűszelep-adaptert kell
használni.
Felfújáshoz: Csavarja rá a tűszelep-adaptert a
Schrader szelepadapterre, majd helyezze be a
tűt a gömbszelepbe a felfújás megkezdéséhez.
Leeresztés: Helyezze be a tűszelep-adaptert a
labda szelepébe, és finoman gyakoroljon
nyomást a labdára, hogy kiengedje a levegőt.

Légnyomás érzékelése
Az aktuális légnyomás automatikusan
megjelenik, miután a nagynyomású
levegőtömlőt egy elemhez csatlakoztatják,

miközben a légkompresszor be van kapcsolva.

A megfelelő légnyomás meghatározása
A biztonsága érdekében és a túlfújásból eredő robbanásból eredő sérülések elkerülése
érdekében mindig olvassa el a felfújandó tárgyhoz mellékelt utasításokat vagy a rá vonatkozó
utasításokat, mielőtt felfújná a megfelelő légnyomással.

Gumiabroncsok
Az autók, kerékpárok és motorok gumiabroncsainak ajánlott
légnyomása az abroncs oldalfalán van feltüntetve.
Az autókhoz ajánlott gumiabroncsnyomás a vezetőoldali
ajtófélfán is fel van tüntetve.
A teherbíró képességgel és az ajánlott légnyomásokkal
kapcsolatos részletekért tekintse meg járműve utasításait vagy
kézikönyvét.

Labdák
A focilabdákhoz, kosárlabdákhoz, röplabdákhoz és más
labdákhoz javasolt légnyomás a labda légszelepe mellett van
feltüntetve.

Felfújó adapterSzelep típus



Levegőnyomás referencia táblázat

Kategória Kategória típusa Ajánlott
Nyomás

Kerékpárok 12-, 14- és 16-
hüvelykes kerékpár
gumiabroncsok

35-45 psi

20-, 22- és 24-
hüvelykes kerékpár
gumik Mi Electric
Robogó gumik

30-50 psi

26-, 27,5-, és
29 hüvelykes
Mountain bike
gumik

40-50 psi

700c út
kerékpáros klinker
gumiabroncsok

40-50 psi

700c országúti kerékpár
cső alakú gumik

45-65 psi

Motorbicikli Motorkerékpár ill
elektromos robogó
gumiabroncsok

1,8-3,0 bar

Autók Autógumik 2,2-2,8 bar

Labdák Kosárlabda 7-9 psi
Focilabda 8-16 psi
Röplabda 4-5 psi
Futball 12-14 psi

Megjegyzés: A nyomástartomány értékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig olvassa el a
felfújandó tétel utasításait vagy kézikönyvét a tényleges felfújási nyomás specifikációiért. (A
fenti adatok a QiCYCLE laborból származnak.)

Előre beállított nyomás

Üzemmód váltása:
Nyomja meg a mód gombot az alábbi öt felfújási mód közötti váltáshoz. Válassza ki a kívánt
légnyomás mértékegységet a felfújás előtt az üzemmód gomb lenyomásával és lenyomva
tartásával a psi és a bar közötti váltáshoz.

Kézi mód: A kijelző bal oldalán nincs ikon, a légnyomást a felhasználó határozhatja meg, és a
rendszer elmenti.



Állítható tartomány: 3-150 psi/0,2-10,3 bar.

Kerékpár üzemmód: Alapértelmezett 45 psi.
Állítható tartomány: 30–65 psi

Motorkerékpár üzemmód: alapértelmezett 2,4 bar
Állítható tartomány: 1,8-3,0 bar

Autó üzemmód: Alapértelmezett 2,5 bar
Állítható tartomány: 1,8–3,5 bar

Labda üzemmód: Alapértelmezett 8 psi
Állítható tartomány: 4-16 psi

Az előre beállított nyomás beállítása

Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a + vagy – gombot az előre beállított nyomásérték
növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy – gombot a
nyomásérték gyors beállításához.
Egy előre beállított nyomás beállításakor a villogó érték a célnyomást, a nem villogó érték
pedig a valós idejű nyomást jelzi.

Világítás
Nyomja meg a világítás be/ki gombot, hogy váltani tudjon a világítás
bekapcsolásához, az SOS lámpa és kikapcsolás között.

Felfújás
Nyomja meg a start/stop gombot a felfújás elindításához. Felfújás közben az aktuális nyomás
valós időben jelenik meg. Felfújáskor a légkompresszor akár 75–80 dB hangos is lehet. Kérjük,
tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket hallása védelme érdekében. A légkompresszor és a
légtömlő nagyon felforrósodhat hosszú ideig tartó működés után. A sérülések elkerülése
érdekében kerülje a bőr hosszan tartó érintkezését a tömlővel.

Felfújás befejezése
Amint elérte az előre beállított nyomásértéket, a légkompresszor automatikusan leállítja a
felfújást. A légkompresszor manuálisan is bármikor leállítható felfújás közben a start/stop gomb
egyszeri megnyomásával.

Vigyázat
Az olyan tárgyakat, mint a léggömbök, strandlabdák és úszógyűrűk, nem lehet automatikusan
felfújni, mert a légnyomásigényük a kompresszor minimális nyomástartománya alatt van. Csak
kézzel, óvatosan fújja fel ezeket az elemeket.

Akkumulátor információ
A légkompresszor akkumulátora körülbelül 40 percig bírja teljes feltöltéssel, terhelés nélkül,
25°C-os környezeti hőmérsékleten. A légkompresszor nagy terhelés mellett vagy alacsonyabb
környezeti hőmérsékleten történő használata csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



A levegőtömlő leválasztása
A légkompresszor légtömlője felfújás után nagyon felforrósodhat. A sérülések elkerülése
érdekében legyen óvatos, amikor leválasztja a szelepről. A légkompresszor leválasztásakor
némi levegő kiszivároghat a szelepből. A nyomásveszteség elkerülése érdekében gyorsan
válassza le a levegőtömlőt a szelepről.

További kockázatok
Még az elektromos kéziszerszám előírásszerű használata esetén sem lehet minden
fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az
elektromos kéziszerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban:
1. Tüdőkárosodás, ha nem visel hatékony porvédő maszkot.
2. Halláskárosodás, ha nem viselnek hatékony hallásvédőt.
3. Rezgéskibocsátásból eredő egészségkárosodások, ha az elektromos szerszámot hosszabb
ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és tartják karban.

FIGYELEM! Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre.
Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi
implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében
javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak
kezelőorvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a gép használata előtt.

Tisztítás és karbantartás
Rendszeres tisztítás, karbantartás szükséges a szerszámok élesen tartásához, töltse fel
legalább háromhavonta.
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket; csak szakképzett szerelő vagy
szakember javíthatja meg.
Szükség esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A felhasználó által cserélhető alkatrészek listája: nagynyomású levegőtömlő és Schrader-
szelep, Presta-szelep-adapter, tűszelep-adapter és töltőkábel.
Speciális szerszámokra lehet szükség, ne szerelje szét és ne javítsa meg egyedül a készüléket.

Az akkumulátor biztonsága
Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy törje fel a cellákat. Az akkumulátorokat csak képzett
személyzet szerelheti szét. A többcellás akkumulátorházat úgy kell kialakítani, hogy csak
szerszám segítségével lehessen kinyitni.
A rekeszeket úgy kell kialakítani, hogy a kisgyermekek ne férhessenek hozzá könnyen az
elemekhez.
Ne zárja rövidre az elemet vagy az akkumulátort. Ne tárolja véletlenül sem az elemeket vagy
akkumulátorokat olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy rövidre
zárhatják őket vezető anyagok.
Ne vegye ki az elemet vagy akkumulátort az eredeti csomagolásból, amíg a használathoz nem
szükséges.
Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen
napfényre helyezést.
Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat mechanikai ütésnek.
Szivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel érintkezzen vagy a szembe kerüljön. Ha
mégis megtörténne, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.



A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy megakadályozza a cellák és akkumulátorok helytelen
behelyezését, és világos polaritásjelzésekkel kell rendelkeznie. Mindig ügyeljen a cellán, az
akkumulátoron és a berendezésen található polaritásjelzésekre, és ügyeljen a helyes
használatra.
Ne keverjen különböző gyártású, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy akkumulátoron
belül.
Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy elemet lenyelt.
Az akkumulátorba szerelhető cellák maximális számáról és a cellák csatlakoztatásának
legbiztonságosabb módjáról érdeklődjön a cella vagy akkumulátor gyártójánál.
Minden berendezéshez külön töltőt kell biztosítani. Minden eladásra kínált másodlagos
cellához és akkumulátorhoz mellékelni kell a teljes töltési útmutatót.
Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és az akkumulátorokat.
Tiszta száraz ruhával törölje le a cella vagy az akkumulátor érintkezőit, ha elszennyeződtek.
A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a
cella vagy akkumulátor gyártójának utasításait, és kövesse a megfelelő töltési eljárást.
Használaton kívül ne tartsa feltöltve a másodlagos cellákat és akkumulátorokat.
Hosszabb tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a cellák vagy
akkumulátorok többszöri feltöltésére és kisütésére.
Őrizze meg az eredeti cellák és akkumulátorok leírását későbbi hivatkozás céljából.
A másodlagos cellák vagy akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa elkülönítve egymástól a
különböző elektrokémiai rendszerek celláit vagy akkumulátorait.

Hibaelhárítás

Lassú a feltöltési sebesség
1. Ellenőrizze, hogy a kompresszor akkumulátorának töltöttsége megfelelő-e.
2. Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő nem szivárog-e.
3. Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ellenőrizze, hogy a felfújt tárgy nem szivárog-e.

A légkompresszor bekapcsol, de nem pumpál
1. Felfújás előtt ellenőrizze, hogy a levegőtömlőt eltávolították-e a rekeszéből.
2. Ellenőrizze, hogy a kompresszor akkumulátorának töltöttsége megfelelő-e.
3. Ellenőrizze, hogy a felfújt tárgy nyomása meghaladja-e az előre beállított nyomást.

Nem lehet növelni vagy csökkenteni az előre beállított nyomást
Győződjön meg arról, hogy a légkompresszor megfelelő módra van állítva. Kézi üzemmódban
az előre beállított érték 3-150 psi tartományban állítható.

A légkompresszor normálisan felfújódik, de a kijelzett nyomás nulla
Az alacsony nyomású felfújható eszközök (beleértve a léggömböket) nyomása túl alacsony a
méréshez.

A légkompresszor már kikapcsolt, miután a levegőtömlőt egy szelephez csatlakoztatta
Nyomja meg és tartsa lenyomva a start/stop gombot a légkompresszor ismételt
bekapcsolásához.

A levegőtömlő csatlakoztatásakor levegő szivárog ki
Győződjön meg arról, hogy a levegőtömlő biztonságosan csatlakozik.



Az akkumulátor töltöttségi szintjelzőjének színe eltér felfújáskor a készenléti állapottól
A lítium akkumulátor feszültségszintje lecsökken, amikor lemerül, ezért az akkumulátor
töltöttségi szintjelzője felfújáskor a készenléti állapothoz képest eltérő színűvé válik. Ez
normális.

A visszajelző nem világít a töltés után
Cserélje ki az adaptert biztonságosra és megfelelőre, majd töltse fel újra.

Műszaki adatok
Név: Xiaomi hordozható elektromos légkompresszor 1S MJCQB05QJ modell
Méretek: 124 × 71 × 45,3 mm (légkompresszor, légtömlő nélkül)
Felfújási nyomástartomány: 0,2–10,3 bar / 3–150 psi
Üzemi és töltési hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között
Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 45 °C között
Levegőtömlő méretei:
Levegőtömlő hossza: 180 mm (Schrader szelepadapterrel és menet nélkül)
Levegőszelep méretei:
Schrader szelepadapter: 11 × 20 mm Presta szelepadapter: 11 × 15 mm
Akkumulátor kapacitása: 2 Ah (14,8 Wh)
Töltőport: Type-C
Töltési idő: Kevesebb, mint 3 óra
Érzékelő pontossága: ±1 psi
Maximális megengedett nyomás: 15 bar
Maximális motorfordulatszám: 16500 ford./perc
Töltőáram: 2 A
Nettó tömeg 0,5 kg
Névleges feszültség: 7,4 V DC
Töltési feszültség: 5 V DC

Zajérték és rezgés
Teszteredmény
Az EN 62841 – 1 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási értékek:
Hangnyomásszint LpA = 71 dB (A)
Bizonytalanság K= 3 dB
A-súlyozott hang
Teljesítményszint LwA = 82 dB (A)
Bizonytalanság K= 3 dB
Deklarált súlyozott hangteljesítményszint (az EN 1012-1 szerint) 85 dB (A)
Az EN 62841-1 szerint meghatározott rezgési összértékek:
Rezgéskibocsátási érték ah = 3,1 m/s²
Bizonytalanság K = 1,5 m/s²

Az elektromos kéziszerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
A bejelentett rezgés összértéke(i) és a bejelentett zajkibocsátási érték(ek) szabványos
vizsgálati módszerrel lettek megmérve, és felhasználhatók az egyik szerszám és a másik
összehasonlítására.



A bejelentett rezgés összértéke(i) és a bejelentett zajkibocsátási érték(ek) szintén
felhasználhatók az expozíció előzetes értékeléséhez.

Figyelem:
A rezgés- és zajkibocsátás az elektromos kéziszerszám tényleges használata során eltérhet a
megadott összértéktől a szerszám használatának módjától függően.
Meg kell határozni a kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket, amelyek a tényleges
használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési
ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolásának időpontját, alapjáraton fut az
indítóidő mellett).

Szimbólumleírások
Az EAC logóért lásd a légkompresszor alját.
Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
A szerszám használatakor viseljen szemvédőt.
Az elemek és az akkumulátorok nem minősülnek háztartási hulladéknak! Fogyasztóként
törvény kötelezi Önt, hogy minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy
tartalmaznak-e káros anyagokat*, az Ön településén/környékén található gyűjtőhelyen vagy a
kereskedelemben leadja, hogy azokat környezetbarát módon lehessen ártalmatlanítani. . *
jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Csak beltéri használatra.
Biztonsági figyelmeztetés.
Magas hőmérséklet veszélye.

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés
hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan
háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet
úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével,
valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban:
MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem A0011031
MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem A0011031
Levegő moduláris elektromos fűtés A0011031
MakeUp Air moduláris elektromos fűtőberendezés felhasználói kézikönyv
MakeUp Air moduláris elektromos fűtőelem Felhasználói kézikönyv
Levegő moduláris elektromos fűtőberendezés felhasználói kézikönyv

Újrahasznosító szervezeteknek
Akkumulátor eltávolítása
1. Működtesse az elektromos szerszámot, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül (üres).
2. Csavarja ki a csavarokat a burkolaton, és távolítsa el a burkolatot.
3. Egyenként válassza le az akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat elkerülése érdekében.
4. Vegye ki az akkumulátort.
5. Szigetelje le a pólusokat. Az akkumulátor teljes lemerülése esetén is van maradék
kapacitása a mellékelt akkumulátorban, amely rövidzárlat esetén kioldható.



A gyártási dátumot lásd a légkompresszor hátoldalán.

Mi, az iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés
megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
EU-képviselő: Prolinx GmbH
Cím: Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf, Németország
A WeiRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
vonatkozó jogszabályoknak. Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes
szövege a következő internetcímen érhető el:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html UKCA képviselő: Prolinx Global LTD
Cím: Old Gloucester Street 27, London, WC1N 3AX, Egyesült Királyság
Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.
(egy Mi Ecosystem cég)
Cím: Room 403, NO.768 Qishan North Road, Huli District, Xiamen, Fujian tartomány, P.R.
KÍNA
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra


