
 

TM LAVITA - AIR COMPRESSOR STEEL POWER

Уважно прочитайте інструкцію перед початком використання виробу. 
Порушення правил використання може призвести до його пошкодження.
Компресор для кемпінгу призначений для накачування та здування обладнання для відпочинку (надувних 
меблів, матраців, човнів, м’ячів і т.п.). 
Попередження:
- підключайте компресор тільки до мережі 12В;
- не спрямовуйте струмінь стислого повітря на людей, тварин або на власне тіло;
- не розбирайте компресор, не ремонтуйте його самостійно;
- не тримайте компресор за шнур живлення;
- не залишайте компресор без догляду під час роботи;
- не експлуатуйте компресор у вибухонебезпечному середовищі;
- не експлуатуйте компресор без перерви більше 15 хвилин. 

Перед підключенням переконайтесь що:
- напруга мережі відповідає заявленим характеристикам компресора;
- відсутні видимі пошкодження кабелю та роз’єму для автомобільного підкурювача.

                                                                ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Накачування:
1. Підберіть найбільш придатний за діаметром перехідник та встановіть його на нагнітальний 
    патрубок (1) розташований збоку (див мал.);
2. З’єднайте перехідник з отвором предмету який ви будете накачувати.
3. Під’єднайте компресор до автомобільного підкурювача або аналогічного роз’єму іншого джерела живлення 12 В.
4. Увімкніть компресор, натиснувши на кнопку увімкнення та накачайте предмет до набуття ним правильних 
    геометричних форм.
5. Коли ваш виріб набуде правильних геометричних форм, де весь простір заповнить повітря, вимкніть компресор 
    натиснувши на кнопку вимкнення.
6. Від’єднайте компресор від предмету який ви накачали.
7. Від’єднайте роз’єм від мережі живлення.

КОМПРЕСОР 
ДЛЯ КЕМПІНГУ

ІНСТРУКЦІЯ
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                                                                    ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Виробник гарантує справність виробу у разі дотримання усіх вимог, викладених в інструкції.
Гарантійний термін експлуатації становить 24 місяці з дня продажу.
Гарантія не розповсюджується на вироби:
- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію;
- з ознаками дії агресивних речовин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, у разі дотримання усіх вимог, обмін (гарантійний ремонт) проводиться за місцем продажу.

Організація-продавець:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Артикул та найменування товару:__________________________________________________________________

Підпис:  ___________________  Штамп __________________

Дата продажу: ___________________

                                                                   ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Підтримуйте чистоту компресора.
2. Після кожного використання очищуйте та протирайте зовнішню поверхню компресора сухою тканиною. 
3. Періодично перевіряйте цілісність цілісність кабелю живлення.
4. Якщо компресор використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно 
    протріть його сухою тканиною.

Здування.
1. Підберіть найбільш придатний за діаметром перехідник та встановіть його на всмоктуючий патрубок (2), який 
    розташований зверху (див мал.);
2. З’єднайте перехідник з отвором предмету який ви будете здувати.
3. Під’єднайте компресор до автомобільного підкурювача або аналогічного роз’єму іншого джерела 
    живлення 12 В.
4. Увімкніть компресор натиснувши на кнопку увімкнення та здувайте предмет до максимального зменшення 
    його об’єму.
5. Коли ваш предмет залишиться без повітря, вимкніть компресор натиснувши на кнопку вимкнення.
6. Від’єднайте компресор від предмету який ви здували.
7. Від’єднайте роз’єм від мережі живлення.


