BRUKSANVISNING

B0302212

SUPER 12V PUMP TILL iSUP OCH VATTENSPORT





Perfekt för utomhusbruk och för högtryckspumpning.
Förlängd kabel med krokodilklämmor för längre räckvidd.
Högtrycksluftsflöde för snabb uppblåsning och utpumpning.
Många olika möjligheter för tryckinställning upp till 20 psi/1,4 bar utgångstryck.

12V
Stickkontakt till
billaddaren
Till bilbatteriet

LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT
FÖRE ANVÄNDNING
VIKTIGT
1.

Strömförsörjningen måste vara 12V likström.

2.

Denna pump har specialdesignats för att blåsa upp alla populära typer av iSUP-boards
och båtar och även andra uppblåsbara föremål med högtrycksventiler, men inte för att
pumpa upp bildäck eller för kontinuerlig användning.

3.

Denna pump är inte avsedd för kontinuerlig användning i mer än 20 minuter.
Användning under längre tid kan leda till överhettning av motorn och att pumpen
förstörs. Det rekommenderas att låta pumpen vila i 10 minuter varje gång den används
i 20 minuter.

VARNING!
För att minimera risken för elstötar får pumpen inte användas i fuktigt väder eller
utsättas för vatten. Förvara alltid pumpen på en torr plats som varken får vara
varm eller fuktig.

VARNINGAR
1. Pumpen får inte skiljas åt eller repareras.
2. Låt inte barn använda pumpen utan uppsikt av en vuxen.
3. Säkerställ att det inte sugs upp sand, små stenar eller smuts i uppblåsnings- eller
utpumpningshålen.
4. Använd aldrig pumpen för annat än vad den är avsedd för och som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
5. Lämna aldrig pumpen utan uppsikt när den inte används. Håll kablarna borta från
varma ytor.
6. Om pumpen ska stoppas trycker man på OFF-knappen och drar sedan ut
stickkontakten ur strömförsörjningen.
7. Vidrör inte slangen i närheten av uppblåsningsöppningen under uppblåsningen då
denna kan vara varm.

ANVÄNDNING
1. Använd cigarettändarstickkontakten i bilen eller krokodilklämmorna till ett
batteri som pumpens strömförsörjning.
2. Uppblåsning: Anslut slangens ena ände till pumpens ”INFLATE”-port och
den andra änden av slangen till produktens ventil.
Vrid tryckreglaget till det önskade trycket och tryck sedan på ”ON”-knappen
för att starta uppblåsningen. När det önskade trycket uppnås stoppas
pumpen automatiskt. Ta sedan av slangen från ventilen och sätt på
ventillocket. Om det valda trycket är otillräckligt och mer luft behövs kan
trycket regleras upp varefter man måste pumpa upp föremålet igen.
3. Utpumpning: Anslut slangens ena ände till pumpens ”DEFLATE”-port och
slangens andra ände till produktens ventil. Vrid sedan tryckreglaget till ”1”positionen och tryck på ”ON”-knappen för att starta utpumpningen. När all
luft har pumpats ut måste slangen avlägsnas från ventilen och ventillocket
sättas på. Vrid pumpens tryckreglage till ”0”.
OBS! Lämna inte pumpen obevakad medan den är igång.
För att stoppa utpumpningen måste man manuellt trycka på ”OFF”knappen.
4. Varje gång pumpen ska stoppas medan den är igång trycker man på ”OFF”knappen för att stoppa pumpen och på ”ON”-knappen för att starta igen.
5. När pumpen inte används rekommenderas det att alltid ställa in
tryckreglaget på ”0”.
Tryckmätare

Uppblåsningsport

Utpumpningsport

Ventillock
Knapp
Ventilinsats

Högtrycksventil

