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Kompresor, se kterým již nebude problém nafouknout cokoliv bude potřeba.
Stačí jen použít daný adaptér a můžete s ním dofouknout pneumatiky všech
automobilů, různé druhy míčů, nafukovací matrace, duše od vašich jízdních
kol a mnohé další.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být
vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
• Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý tento návod.
• Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a
provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
• Návod uschovejte pro další potřebu.
POUŽITÍ VÝROBKU
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
• Toto zařízení není určeno pro použití nezletilými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
• Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostala do blízkosti pracovního prostoru nebo aby se dostala do
kontaktu se zařízením nebo jeho napájecím kabelem.
• Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí, je nezbytné zajištění přísného dohledu.
• Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí. Zabraňte tomu, aby se výrobek dostal do vlhkého prostředí.
• Výrobek nenamáčejte.
• Nepokoušejte se tento výrobek demontovat. Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené k opravám.
• Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prachové směsi.
BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB
• Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.
PO POUŽITÍ
• Není-li výrobek používán, měl by být uložen na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah dětí.
• K uloženému výrobku by neměly mít přístup děti.
• Je-li výrobek uložen nebo přepravován ve vozidle, měl by být umístěn v zavazadlovém prostoru a měl by být
zajištěn tak, aby při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy nedocházelo k jeho pohybu.
PROHLÍDKY A OPRAVY
• Před každým použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte, zda
nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
• Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozena.
• Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
• Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KOMPRESORŮ
• Pouze pro použití v domácnosti a v automobilu. Pro huštění pneumatik automobilů, motocyklů a kol, pro
nafukování míčů, raftů, lehátek do bazénů a ostatních předmětů v domácnosti.
• Stlačený vzduch z vašeho kompresoru není bezpečný pro dýchání. Nikdy nevdechujte vzduch z kompresoru
nebo z dýchacího zařízení, které je připojeno k tomuto kompresoru.
• Hustěte a nafukujte předměty pouze podle doporučení jejich výrobce. Překročení doporučeného tlaku by
mohlo způsobit jejich prasknutí a následné zranění.
• Pokud je kompresor v chodu, neponechávejte jej bez dozoru. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky nebo
jiných předmětů.
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Protože vibrace vznikající chodem kompresoru mohou způsobit pohyb tohoto zařízení, nenechávejte jej
během chodu stát na vysokých policích nebo jiných podobných místech. Nechejte zařízení stát na zemi nebo
na pracovním stole.
Nepokoušejte se provádět úpravy nebo opravy tohoto zařízení. Nikdy do kompresoru nevrtejte žádné otvory
a neprovádějte žádné svařování a úpravy kompresoru nebo jeho příslušenství.
Nepoužívejte kompresor, je-li motor vozidla v chodu.
Používejte kompresor pouze s dodávaným příslušenstvím Použití jakéhokoliv příslušenství, které není
doporučeno pro provoz s tímto zařízením, může být nebezpečné.
Nehrajte si s tímto zařízením. Vysoký tlak je nebezpečný. Nesměrujte proud stlačeného vzduchu na sebe nebo
na jiné osoby.
Kompresor se může během provozu zahřívat. Před uložením nechejte kompresor 30 minut vychladnout.
Nikdy nepřenášejte kompresor za hadici.
Nemiřte hubicí na okolní osoby nebo zvířata.
Nepoužívaný kompresor uložte mimo dosah dětí.
Manometr má pouze informativní charakter.
Tlak v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován certifikovaným manometrem.
Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen nebo opotřebován.
Nepracujte s tímto zařízením, pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka poškozeny nebo pokud jsou vadné
(kde je to na místě).

ÚDRŽBA
Váš výrobek byl zkonstruováno tak, aby pracoval po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Výrobek
nenamáčejte.

Tlačítko UNIT: Přepnutí mezi PSI / BAR / KPA
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 48 měsíců.
Záruka se nevztahuje na:
• Výrobek byl vystaven nesprávnému použití a nebyla zachována jeho předepsaná údržba
• Výrobek byl poškozen nesprávným použitím nebo cizím zaviněním
• Pokud byly prováděny opravy výrobku jinými osobami než společnosti Braunys s.r.o.
• Výrobek byl používán ke komerčnímu využití

