АВТОМОБІЛЬНИЙ КОМПРЕСОР

TTAC1406

DC12V 140PSI

Компресор призначений для накачування шин
вантажних та легкових автомобілів, мотоциклів
тощо. Для накачування шин потрібно:
1. Для досягнення оптимальної продуктивності під
час роботи повітряного компресора, двигун
вашого автомобіля повинен працювати.
2. Під'єднайте кабель живлення компресора до
акумулятора автомобіля. Прикрутіть латунний
клапан повітряного шланга безпосередньо до
повітряного клапана шини.
3. Увімкніть компресор і починайте накачування
шини.
4. Коли манометр вказує бажаний тиск вимкніть
прилад і відкрутіть латунний клапан повітряного
шланга від клапана шини (нормальний тиск у
шинах становить 28-35PSI або 193-241 кПа).
Запобіжні заходи щодо використання:
1. Перед зберіганням дайте приладу достатньо
часу для охолодження.
2. Усі деталі приладу змащені на заводівиробнику, тому не потребують додаткового
змащення.
3. Щоб уникнути розрядки акумулятора, будь
ласка, при роботі з повітряним компресором
вмикайте двигун автомобіля.
4. Переконайтеся, що вимикач живлення
пристрою знаходиться в положенні
«Вимкнено», коли він не використовується.
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Для всіх інших надувних предметів,
включаючи велосипедні шини, плоти, надувні
матраци та спортивні м'ячі:
1. Запустіть двигун вашого автомобіля,
під'єднайте шнур живлення компресора до
акумулятора автомобіля.
2. Вибір насадок клапанів передбачено для
більшості надувних предметів. Просто
прикрутіть відповідну насадку в латунний
клапан повітряного шланга.
3. Після під'єднання повітряного шланга до
надувного предмета ввімкніть вимикач
живлення. Коли предмет надується до
бажаної твердості або тиску, вимкніть
компресор.

Технічні характеристики:
Модель: TTAC1406
Номінальна напруга: 12В постійного струму
Номінальний струм: 10A
Витрата: 35л/хв.
Макс. тиск: 140PSI (965кПа)
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1. На гарантійне обслуговування приймається виріб:
1.1. за умови правильного заповнення даного гарантійного талона;
1.2. за відсутності пошкоджень виробу, які могли викликати несправність;
1.3. за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.
2. Перед використанням виробу, Покупець повинен вивчити Інструкцію з користування для даного виробу.
Продавець гарантує використання виробу за призначенням при умові дотримання Покупцем правил користування протягом терміну гарантії, який складає 2 роки
від дати продажу виробу Покупцю.
3. Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:
3.1. неправильне заповнення гарантійного талону;
3.2. пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання
приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником;
3.3. наявності механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вм’ятин, деформацій на корпусі, внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних
рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом;
3.4. пошкодження виробу, викликане потраплянням у вентиляційні отвори та проникнення всередину сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є
відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін;
3. . пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа,
блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника;
3. . використання виробу в промислових або комерційних цілях, на несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного так і
електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших
вузлів і деталей.
4. Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу та його складові частини, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні матеріали
та тестові комплектуючі (елементи живлення, з'єднувальні шнури та ін.) Гарантія також не поширюється на швидкозношувані деталі (щітки до електродвигунів,
ущільнювальні кільця, прокладки, клапани, сальники), аксесуари (фільтри, насадки, ножі, щітки та шланги на пилососи та ін.)
У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача користуванню придбаним обладнанням.
Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення.
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