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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

VYSOCE VÝKONNÝ DOBÍJECÍ 
RUČNÍ KOMPRESOR

AIRGUN

55-032

ÚVOD

Kompresor AirGun byl navržen pro jednoduché a 
rychlé nafukování malých pneumatik, míčů, 
sportovního vybavení a nafukovacích věcí. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti obsluhy si před 
použitím důkladně PŘEČTĚTE NÁVOD A SEZNAMTE 
SE S NÍM a ULOŽTE HO PRO BUDOUCÍ 
REFERENCE. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Před použitím:
1. Před použitím zkontrolujte kompresor, baterie, 

konektor, nabíjecí kabel a kabely. V případě, že 
objevíte prasklé, nalomené nebo poškozené části, 
nepoužívejte je. 

2. Používejte pouze nabíječku schválenou Airman®. 
Používejte pouze příslušenství a díly uvedené v 
pokynech.

Bezpečnost pracovní oblasti:
1. Kompresor nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých 

kapalin nebo plynů. Zkontrolujte, zda je vaše 
pracovní oblast dobře osvětlená. Kompresor nebo 
baterii nikdy nevystavujte dešti, mrazu 
neboteplotám nad 50°C (122°F). Baterii nikdy 
nenabíjejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

2. Zůstaňte ve střehu. Při práci s kompresorem, 
nabíječkou a baterií vždy věnujte pozornost tomu, 
co děláte. 

3. Uchovávejte mimo dosah dětí. Kompresor není 
hračka. 

Použití nástroje a péče o něj:
1. AirGun má v paměti uloženou přednastavenou 

úroveň tlaku, která byla použita naposledy. Pro 

vaši vlastní bezpečnost vždy RESTARTUJTE 
tlakovou hladinu v souladu s návodem k předmětu, 
který chcete nafouknout. Při nesprávném použití 
nebo nesprávném nastavení tlaku může dojít k 
přetlaku nebo nebezpečné situaci. 

2. Kompresor AirGun je určen k příležitostnému 
použití. Nadměrná inflace kompresor přehřeje a 
způsobí jeho poškození. Nepoužívejte jej 
nepřetržitě po dobu delší než 15 minut, poté je 
třeba ho vypnout a nechat vychladnout nejméně 
30 minut. Pokud kompresor vydává zvláštní zvuky 
nebo se přehřívá, okamžitě ho vypněte a nechte 
ho vychladnou minimálně po dobu 30 minut.

3. Abyste bezdrátový ruční kompresor využili na 
maximum, vždy ho před použitím dobijte. Barva 
kontrolky na nabíječce se změní z červené na 
zelenou, což znamená, že nabíjení je dokončeno. 
Během nabíjení kompresor nepoužívejte.

4. Jeden ze zdrojů elektrické energie pro AirGun se 
zapojuje přes 12V zásuvku. Ale kabel NESLOUŽÍ k 
nabíjení baterie. Kabel vždy po použití odpojte, 
aby se předešlo zneužití přístroje. 

5. K ochraně přívodu napájení před prachem slouží 
protiprachový kryt. Pokud ho nepoužíváte, vždy ho 
vraťte zpět na místo. 

Použití baterie a péče o ni:
1.  Li-ion baterii neotevírejte, nedemontujte, nedrťte 

ani nepalte. 
2. Pokud se chystáte, že AirGun uložíte na dobu delší 

než 3 měsíce, doporučuje se, abyste Li-ion baterii 
vyjmuli a uložili ji odděleně od kompresoru.  
Doporučuje se provádět pravidelné nabíjení Li-ion 
baterie.

3.  Li-ion baterii nevystavujte teplu nebo ohni. 
Vyvarujte se skladování na přímém slunečním 
světle. Neskladujte společně s oxidujícími a 
kyselým materiály. Uchovejte mimo dosah dětí. 

4.  Provozní teplota: 0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
5.  Teplota skladování (dlouhodobé skladování) : 0°C - 

35°C (32°F - 95 °F).

Nabíjecí baterie s Li-ion články má napětí 11,1 V a její 
kapacita je 1300mAh.
Nabíječka má následující vlastnosti:
100-240V  ~50/60 Hz 0.4A
DC12.6V 1000mA

VÝZNAM PIKTOGRAMŮ

V souladu se zákonem musí být elektrická 
zařízení, která dosáhla konce své 
životnosti, shromažďována odděleně a 
vrácena k ekologické recyklaci.

Varování. Povrch hadice může být horký.

Chraňte před teplem a mrazem. Použití je 
možné max. do 50 °C (122 °F).

Chraňte před vlhkostí a vodou.

Uchovejte mimo dosah plamenů.

 ≤ 50°C /122ºF

Voltage (V)
Amperage (A)
Power (W)
p_max (kPa/ bar / psi)
t_max (min.) 
p_nom (kPa/ bar / psi)
t_nom (min)
Uncertainty K (dB (A))
Guaranteed sound power 
level (dB (A))
Vibration total value (m/s )

12
10

120
760 / 7,6 / 110

3
250 / 2,5 / 36

15
0,75
97

< 2,5

ZÁRUKA
"
Odpovědnost výrobce je omezena na výměnu 
výrobku na základě dokladu o koupi ze strany 
společnosti Active Tools. Společnost Active Tools 
zaručuje, že její kompresory/hustilky AirMan® 
nebudou při běžném provozu vykazovat vady 
materiálu a zpracování po dobu 2 let od 
maloobchodního nákupu. Omezená záruka se 
nevztahuje na případy škod způsobených 
nesprávným zacházením s výrobky nebo jinými 
vnějšími příčinami. Společnost Active Tools si 
vyhrazuje právo produkty nahradit výrobky se stejnou 
nebo vyšší hodnotou, pokud totožné výrobky nejsou k 
dispozici. Tato omezená záruka je nepřenosná.
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Nastavte požadovaný tlak a spusťte nafukování.
Než zahájíte provoz, vždy musíte restartovat tlak. 
Doporučenou úroveň tlaku vzduchu v předmětu, 
který chcete nafouknout, naleznete v návodu výrobce 
k použití. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zapnout/Restartovat aktivujte 
displej LCD. Současně se rozsvítí kontrolka LED. 

2. Stisknutím tlačítka Zapnout/Restartovat vyberte 
jednotku.

3. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů nastavte úrovně 
tlaku. Když přestanete tlačítko držet, číslice na 
displeji 3x zabliká na znamená toho, že bylo 

POPIS VÝROBKU

1.  Vysokotlaký vzduchový kompresor
2.  Zabudovaný digitální manometr s LCD 

displejem
3.  Tlačítko Restartovat/Zapnout
4.  Tlačítka nastavení tlaku (nahoru/dolů)
5.  Spínač spouštění 

(nafukování/zastavení)
6.  Nabíjecí baterie Li-ion
7.  Přívod napájení (pro napájecí kabel 12 

V/ nabíječku AC/DC)
8.  Protiprachový kryt
9.  12V napájecí kabel/adaptér do 

automobilu
10. Nabíječka AC/DC
11. Vzduchová tryska
12. Kontrolka LED
13. Vzduchová hadice se závitovým 

konektorem
14. Adaptér s kuličkovou jehlou
15. Adaptér na matraci
16. Adaptér na ventil kola Dunlop/Presta

POKYNY K OBSLUZE

Připojte ke zdroji napájení.
AirGun lze napájet pomocí baterie Li-ion a slouží jako bezdrátový ruční kompresor. NEBO ho lze napájet 
prostřednictvím 12 V adaptéru do automobilu, který se zapojí do konektoru v automobilu. 

Pro nafukování vyberte správný adaptér.
Součástí balení AirGun jsou různé adaptéry určené pro různé druhy nafukování. Adaptér můžete připojit přímo 
do vzduchové trysky kompresoru nebo propojit se vzduchovou hadicí. 

1. Vzduchová hadice - k nafukování malých pneumatik nebo kol se Schraderovým ventilem.
2. Ventil s adaptérem na kola Dunlop/Presta - nafukování pneumatik kol s ventilem Presta. Tento adaptér 

změní váš ventil Presta na Schraderův ventil.
3.   Adaptér s kuličkovou jehlou/adaptér na matrace - nafukování míčů a dalších nafukovacích věcí.

Vzduchovou hadici našroubujte na vzduchovou 
trysku AirGun. Závitový konektor připojte k 
dříku ventilu pneumatiky.

Z ventilu Presta sejměte víčku a potom 
uvolněte ventilovou pojistnou matici. Na dřík 
ventilu nasaďte adaptér a utáhněte ho. Po 
nafouknutí adaptér sejměte a prsty utáhněte 
pojistnou matici a nasaďte víčko.

dosaženo nastavené úrovně tlaku. Na displeji se 
poté znovu zobrazí 0 a zařízení je připraveno k 
nafukování. 

4. Stiskněte spínač a zahajte nafukování. 
Opakovaným stisknutím spínače kompresor 
zastavíte, nebo se kompresor zastaví automaticky - 
jakmile tlak dosáhne přednastaveného tlaku. Poté, 
co se zařízení automaticky zastaví, stiskněte 
spínač ještě jednou a zařízení řádně vypněte. 

5. Je-li zařízení nečinné po dobu 30 sekund, LCD 
displej se vypne. Pokud chcete provést restart, 
znovu stiskněte tlačítko Zapnout/Restartovat. 


