
Automaatne digitaalne kompressor + pumpamis ja tühjendus 
funktsiooniga ja LED valgustiga

RAC640

Tähelepanu
Enne kasutamist lugege tähelepanelikut toote kasutusjuhendit.
Kompressori kasutamiseks veenduge, et olete auto parkinud ohtusse kohta ja käsipidur on peal. 

• Enne kasutamist veenduge, et compressorile ei oleks mingeid nähtavaid vigastusi.
• Ära kasuta juhul, kui auto on liikumises.
• Ära jäta kompressorit järelvalveta.
• Hoida eemal kuumusallitates ja mitte jätta otsese päikesevalguse kätte.
• Mitte kasutada kergesti süttivate ainete keskkonnas.
• Kompressor pole mõeldud kasutamiseks raskeveokite ega ühistranspordis 

kasutatavate masinate rehvide pumpamiseks.
• Kompressorit kasutada ainult kuivades tingimustes.
• Kompressoril mitte lasta töötada järjest üle 30 minuti. Pärast 30 minutit lülita 

kompressor välja ja lase jahtuda 15 minutit, enne kui kasutad uuesti.
• Kui kompressor peaks tegema imeliku häält või on selgelt liiga tuline, lülitage see 

koheselt välja ja laske jahtuda vähemalt 30 minutit, enne kui kasutad uuesti.
• Kasutage ainult kaasas olevaid adaptereid.

Kasutusjuhend

1. Lüliti valimaks kas õhk tuleb rehvi ventiiliga varustatud voolikust või siis nt. madratsi 
täis või tühjaks pumpamise avadest.

2. Vajuta ja hoia all (+) nuppu, et suurendada pumbatava rõhu tase.
3. Vajutades nuppu M saate valida erinevate rõhumõõtmise parameetrite vahel PSI, KPA 

ja BAR.
4. Vajuta ja hoia all (-) nuppu, et vähendada pumbatava rõhu taste.
5. Valgustuse siise/välja lülitamine.
6. Puhutava õhu ava.
7. Imetava õhu ava.
8. Õhuvoolik koos ventiilile kinnitamise adapteri ja õhu väljalaske ventiiliga.
9. Sigaretisüütaja pistik, mis on varustatud kaitsmega.
10. Voolik madratsi või mõne muu vabaaja eseme täis- või tühjaks pumpamiseks.
11. LED tuli.

12. 7 kaasasolevat adapterit.
13. Vooliku kinnitusklambrid.
14. Toitekaabli asukoht.
15. Punktis 10 ja 12 kirjeldatud seemed asuvad kompressori põhjal olevas panipaigas.

Rehvi pumpamine

• Tõmaake lahti kompressori toitekaabel ja veenduge, et see poleks kahjustada saanud. 
Seejärel ühendage kompressor auto sigaretisüütajasse. (Fig 1)

• Eemaldage ventiililt kaitsekork.

• Ühenda kompressori voolik ventiiliga, keerates seda päripäeva. (Fig 2)
• Vajutades nuppu M valige rehvi rõhu mõõtmise parameter BAR, KPA või PSI. (Fig 3)
• Ekraanile ilmub hetkel rehvis olev rõhk.
• Hoia (+) või (–) nuppu alla umbes 5 sekundit kuni LCD ekraan hakkab vilkuma. (Fig 3) 

Kasutage (+) ja (–) klahve määramaks soovitud rõhk, milleni soovite rehvi pumbata, 
siis oodake 2-3 sekundit ja ekraanil kuvatakse see rõhk, milleni rehv täidetakse.

• Lülitage compressor sisse, keerates kollast start nuppu vastupäeva. (Fig 4) Kui rõhk 
rehvis on jõudnud teie valitud suuruseni lülitub compressor automaatselt välja ja 
ekraanile kuvatakse sõna “OFF”.

• Kui te leiate, et rõhk rehvis on siiski liiga suur, saate seda vähendada kasutades 
voolikul olevat nuppu, mis laseb rehvist rõhu välja. (Fig 5) Oodates peale seda 2 
sekundit kuvatakse teile uus rõhk rehvis.

• Ühendage compressor rehvi ventiililt lahti ja keerake peale kaitsekork.

Puhumis ja tühjendus funktsioon
• Tõmaake lahti kompressori toitekaabel ja veenduge, et see poleks kahjustada saanud. 

Seejärel ühendage kompressor auto sigaretisüütajasse.
• Võtke kompressori põhjal olevast panipaigast voolik ja adapterid.

• B1 – Pikk voolik
• B2 – Lühike adapter
• B3 – Suur adapter (kasutamiseks B1 või B2 ja 
B5)
• B4 – Väike adapter (kasutamiseks B1 või B2 ja 
B5)
• B5 – Adapter B3-le ja B4-le (Ühendamiseks 
adapterige B2)

• Valige pumpamiseks + kujutisega ava ja tühjendamiseks – kujutisega ava.
• Ühendage soovitud avaga vajalik adapter.
• Keerake start nuppu päripäeva (madratsi kujutise peale), et compressor sisse 

lülitada.
• Kompressori välja lülitamiseks, keerake lüliti tagasi algasendisse.



NB! Antud funktsiooniga manometer ei tööta.

Teisendustabel
psi KPa BAR psi KPa BAR
10 68,9 0,69 70 482,6 4,83
20 137,9 1,38 80 551,6 5,52
30 206,8 2,07 90 620,5 6,21
40 275,8 2,76 100 689,5 6,90
50 344,7 3,45 110 861,9 8,62

Spetsifikatsioon
Toide 12V DC
Max. voolutugevus 10A
Manomeetri mõõteraadius 0 – 100 psi
Toitekaabli pikkus 3 m
Pumpamisvooliku pikkus 530 mm
Kasutustemperatuur -20 kuni +60 C
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