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FIGYELEM!  

Termék áttekintés

Használati Útmutató
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Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A 
figyelmeztetések figyelmen kívűl hagyása áramütéshez, tűzesethez és/vagy 
súlyost sérülést okozhat. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi 

felhasználáshoz. 

Megjegyzés: A termék, annak tartozékai és felhasználói felületének 
illusztrációi ebben a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek.
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Alkatrészek leírása

Biztonsági Utasítások

1 2Schrader szelep Nagynyomású légtömlő

+ Gomb Fény On/Off gomb

3 4Légtömlőrekesz Fény

- Gomb Akkumulátor töltöttség jelző

Légtömlő csatlakozása Kijelző

Töltőport Mód gomb

Start/Stop Gomb Hőelvezetési szellőző

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

Presta Szelep Adapter × 1

Töltő kábel × 1

Tűszelep Adapter × 1

Tároló tasak × 1

Kiegészítők

A kompresszor üzemi zajszintje 75 dB. Kérjük, tegyen megfelelő óvintézkedése-
ket a hallása védelme érdekében. A kompresszor és a légtömlő folyamatos 
működés után nagyon felmelegedhet. Ne érintse meg a forró felületeket, amíg 
azok le nem hűlnek. Ez a termék nem játék és gyermekek nem használhatják.
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Használat

1. Akkumulátor töltöttségi szint jelző & Töltés

Akkumulátor töltöttségi szint jelző

Töltés

2. A légkompresszor bekapcsolása

Akkumulátor töltöttségi szint jelző

Az akkumulátor töltöttségjelzője eltérő
színekkel jelzik a töltöttségi  állapotát:

Fehér: Több, mint 50% töltöttség

Narancssárga: 20% és 50% között

Vörös: Kevesebb, mint 20%. Töltse fel 
mihamarabb.

Az első használat előtt töltse fel teljesen a 
kompresszort. Csatlakoztassa a 
töltőkábelt a tanúsított 5,0 V 2,0 A USB 
töltőhöz (külön megvásárolható) a 
kompresszor feltöltéséhez. Az 
akkumulátor töltöttségi szintje töltés 
közben:
Villogó Fehér: Töltés
Fehér: Teljesen feltöltött állapot
Megjegyzés: A kompresszor nem 
használható töltés közben!

Távolítsa el a nagynyomású légtömlőt a 
rekeszéből, majd a kompresszor 
automatikusan bekapcsol. Ha a 
légkompresszort 3 percig nem használják, 
akkor automatikusan kikapcsol. Ha a 
légkompresszor automatikusan kikapcsol, 
miközben a légtömlőt eltávolítják, nyomja 
meg és tartsa lenyomva a Start / Stop 
gombot a kompresszor újbóli bekapcsolá-
sához.

Légtömlő
eltávolítása

Start / Stop
Gomb
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Autók, motorkerékpárok, e-kerékpárok és 
a legtöbb hegyi kerékpár gumiabroncsai 
Schrader szelepet használnak.

Felfújás: A légkompresszor közvetlenül 
csatlakoztatható a Schrader szelephez a 
felfújás megkezdéséhez.

Leeresztés: Megfelelő eszközzel nyomja 
meg a légszelep belsejében lévő csapot a 
levegő felszabadításához.

A közúti kerékpárok és egyes hegyi 
kerékpárok Presta szelepet használnak, 
amelyhez a mellékelt Presta szelep 
adapter használata szükséges.
Felfújás: Csavarja le a Presta szelep 
gyűrűjét, rögzítse a Presta szelep adaptert 
a légtömlőhöz, és csatlakoztassa a 
kompresszort a gumiabroncs szelepéhez 
a felfújás megkezdéséhez. A gumiabroncs 
felfújása után csavarja vissza a szelep 
gyűrűjét.
Leeresztés: Csavarja le a Presta szelep 
gyűrűjét, és nyomja le a szelep szárát a 
levegő felszabadításához.

Az olyan labdák felfújásához, mint a 
kosárlabda vagy a focilabda, a mellékelt 
tűszelep adaptert kell használni.
Felfújás: Csavarja a tűszelep adaptert a 
Schrader szelepadapterre, majd a felfújás 
megkezdéséhez helyezze a tűt a gömb 
szelepébe.
Leeresztés: Helyezze a tűszelep adaptert a 
labda szelepébe, és óvatosan nyomjon rá 
a labdára a levegő felszabadítása 
érdekében.

3. A nagynyomású légtömlő és a fúvóka csatlakoztatása

Schrader szelep

Presta szelepadapter

Tűszelep Adapter

Szelep típus Inflációs adapter

Szelep típus Inflációs adapter

Szelep típus Inflációs adapter

0.8
 ba

r  12psi
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Az aktuális nyomás automatikusan megjelenik, miután a légtömlő meg van 
egy tételhez csatlakoztatva, miközben a légkompresszor be van kapcsolva.

A biztonság érdeklében és a túlfújásból adódó szétrepedő tárgyak 
sérülésének elkerülése érdekében mindig tartsa be az utasításokat vagy az 
arra vonatkozó utasításokat a felfújandó tételnek a felfújása előtt annak 
érdekében, hogy meghatározza a helyes légnyomást.

Az autók, kerékpárok és motorkerékpá-
rok gumiabroncsainak ajánlott 
légnyomása a gumiabroncs oldalán 
található. Az autók számára ajánlott 
gumiabroncs-nyomás a vezetőoldali 
ajtó oszlopon (esetleg az üzemanyag-
betöltő nyílásnál) is szerepel. A 
teherbírásról és az ajánlott 
légnyomásokról a jármű utasításaiban 
vagy kézikönyvében olvashat.

A labdákhoz, kosárlabdához, röplabdához 
és más labdákhoz ajánlott légnyomás a 
labda légszelepe közelében található.

4. Légnyomás érzékelése

5. A megfelelő légnyomás meghatározása

Gumiabroncsok

Labdák

    
    

     
        

 36psi/250kPa/2.5bar

0.
8 

ba
r  12psi
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Megjegyzés: A nyomástartomány értékei csak tájékoztató jellegűek. A 
tényleges felfújási nyomás specifikációit mindig olvassa el a felfújni kívánt 
cikk használati útmutatójában vagy kézikönyvében. (A fenti adatok a QiCYCLE 
lab-ból származnak.)

Légnyomás-referencia táblázat

Kategória

Kerékpár

Motor

Autó

Labdák

Típus
Ajánlott
Nyomás tartomány

 12-, 14-, & 16-inch kerékpár gumiabroncs 30 - 50 psi

 20-, 22-, & 24-inch kerékpár gumiabroncs 40 - 50 psi

 Mi QICYCLE Elktromos összecsukható kerékpár
 gumiabroncs  45 - 50 psi

 Mi Electric Scooter gumiabroncs 40 - 50 psi

 26-, 27.5-, & 29-inch mountain kerékpár 
gumiabroncs

 45 - 65 psi
 

700c road bike clincher gumiabroncs
 

100 - 130 psi
 

700c road bike tubular gumiabroncs
 120 - 145 psi

 

 Robogó és utcai motorkerékpár gumik 1.8 - 3.0 bar

   

 Autó gumiabroncs 2.2 - 2.8 bar

   Kosárlabda 7 - 9 psi

 Futball-labda 8 - 16 psi

   Röplabda

Futball-labda (amerikai)

 4 - 5 psi

  12 - 14 psi
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A Mode gomb megnyomásával válthat az alábbi öt felfújási mód között. 
A felfújás előtt válassza ki a kívánt légnyomás mértékegységet. Nyomja 
meg és tartsa lenyomva a Mode gombot a psi és a bar közötti váltáshoz.

Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a + vagy - gombot az előre 
beállított nyomásérték növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg 
és tartsa lenyomva a + vagy - gombot a nyomásérték gyors beállításához.

Nyomja meg a lámpa On / Off gombját a kompresszor fényének be- / 
kikapcsolásához. A fény megkönnyíti a látást sötétben, amikor 
bármilyen műveletet végez, például csatlakoztatja a kompresszort egy 
szelephez.

Az előre beállított nyomás állításakor a villogó érték a célnyomást, a nem 
villogó pedig a valós idejű nyomást jelzi.

Manuális Mód: A felhasználó által megadott nyomásérték
(a nyomásérték és az egység mentésre kerül)
Állítható tartomány: 3 - 150 psi

Kerékpár Mód: Alapérték 45 psi
Állítható tartomány: 30 - 65 psi

Autó Mód: Alapérték 2.4 bar
Állítható tartomány: 1.8 - 3.5 bar

Labda Mód: Alapérték 8 psi
Állítható tartomány: 4 - 16 psi

6. Nyomásbeállítások

Mód választás

Előre beállított nyomásérték állítás

Motorcycle Mode: Default 2.4 bar
Adjustable Range: 1.8 - 3.0 bar

Fény
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Nyomja meg a Start / Stop gombot a felfújás megkezdéséhez. Az aktuális 
nyomás valós időben jelenik meg felfújás közben. Felfújáskor a 
kompresszor 75 - 80 dB hangos lehet. Kérjük, tegye meg a megfelelő 
óvintézkedéseket hallása védelme érdekében. A légkompresszor és a 
légtömlő használat közben nagyon felmelegedhet. A sérülések 
elkerülése érdekében kerülje a tömlő hosszabb ideig tartó bőrrel való 
érintkezését.

Az előre beállított nyomásérték elérése után a légkompresszor 
automatikusan leáll. A légkompresszor bármikor manuálisan is 
leállítható felfújás közben a Start / Stop gomb egyszeri megnyomásával.

Az olyan tárgyak esetében, mint a lufi, a strandlabdák és az úszómatracok, nem 
fújhatók automatikusan, mert a légkompresszor minimális nyomástartománya 
alatti légnyomásigényük van. Ezeket az elemeket csak manuálisan, óvatosan kell 
felfújni.

A légkompresszor akkumulátora kb. 30 percig tart teljes feltöltéssel, 25 ° C 
környezeti hőmérsékleten. A kompresszor nagy terhelés mellett vagy alacsonyabb 
környezeti hőmérsékleten történő használata csökkentheti az akkumulátor 
élettartamát.

A kompresszor légtömlője felfújás után nagyon felmelegedhet. A sérülések 
elkerülése érdekében körültekintően járjon el, amikor leválasztja a szelepről. Némi 
levegő szivároghat ki a szelepből, amikor leválasztja a kompresszort. A 
nyomásveszteség elkerülése érdekében gyorsan válassza le a légtömlőt a szelepről.

Helyezze vissza a légtömlőt a tárolórekeszbe a kompresszor 
kikapcsolásához. Tartsa nyomva a Start / Stop gombot, amíg a 
kompresszor be van kapcsolva. Ha a légkompresszort 3 percig nem 
használják, akkor automatikusan kikapcsol.

7. Felfújás

Fújás elkezdése

Fújás megállítása

Vigyázat

Akkumulátor Információ

8. A légtömlő leválasztása

9. A légkompresszor kikapcsolása
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A kompresszort csak 16 éves vagy annál idősebb személyek üzemeltethetik. 
Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban, amikor a kompresszort 
használja.

A kompresszort nem szabad -10 ° C alatti vagy 45 ° C feletti hőmérsékleten 
tárolni. Rendkívüli hőnek vagy hidegnek való kitettség lerövidíti a 
kompresszor élettartamát és károsítja a beépített akkumulátort.

Ha a kompresszort hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor 
károsodhat. Javasoljuk a légkompresszor legalább három havonta történő 
feltöltését.

A légkompresszor beépített egyenáramú motort használ, amely működés 
közben elektromos szikrákat okozhat, és soha nem szabad gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes környezetben használni.

Ha a kompresszor szokatlan zajt ad működés közben, vagy túlmelegedni 
kezd, azonnal kapcsolja ki.

Használat közben mindig figyelje a kompresszort, és soha ne hagyja felügyelet 
nélkül, ha előre beállított nyomásérték nélkül használja.

A rendszeres tisztítás és karbantartás a szerszám állapotának megőrzésében 
fontos szerepet játszik, illetve legalább három havonta töltse fel.

A felhasználó által cserélhető alkatrészek listája (nagynyomású légtömlő és 
Schrader szelep, Presta szelepadapter, tűszelep-adapter és töltőkábel).

Speciális eszközök szüksége esetén ne próbálja meg szétszedni és megjavítani 
a készüléket.

Szervizelés csak a gyártó vagy a forgalmazó által.

A kompresszort csak tiszta, száraz környezetben használja. A szennyeződés 
és por behatolása károsíthatja a kompresszort. A légkompresszor nem vízálló 
és soha nem szabad vízzel öblíteni.

A légnyomás beállítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő 
légnyomás mértékegységet választotta-e, hogy elkerülje a baleseteket, 
például az abroncs megrepedését.
Mértékegységek konverója: 1 bar = 14,5 psi  1 bar = 100 kPa

A légkompresszor beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, és soha nem 
szabad tűznek kitenni vagy nem megfelelő módon ártalmatlanítani. Ne tegye 
ki a kompresszor akkumulátorát magas hőmérsékletű környezeteknek, 
például ne hagyja közvetlen napsütésnek kitett autóban. Ha a lítium 
akkumulátort szélsőséges hő, ütés vagy víz éri, tűz, öngyulladás és akár 
robbanás veszélye áll fenn.

Óvintézkedések

Karbantartás és Szervizelés

• 

• 

•
 

• 

• 

• 

•
 

•

 

•
 

1. 

2.  

3.
 

4.  
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1. Ellenőrizze, hogy a kompresszor 
akkumulátorának töltöttsége megfelelő-e.

1. A felfújás előtt ellenőrizze, hogy a légtömlő 
nincs-e eltávolítva a rekeszéből.

2. Ellenőrizze, hogy a kompresszor 
akkumulátorának szintje megfelelő-e.

3. Ellenőrizze, hogy a felfújt tárgy nyomása 
meghaladja-e az előre beállított nyomást.

Az alacsony nyomású felfújható léggömbök 
nyomása túl alacsony a méréshez.

Ellenőrizze, hogy a légtömlő megfelelően 
van-e csatlakoztatva.

Az akkumulátor töltöttségi 
szintjének színe 
különbözik felfújáskor a 
készenléti állapothoz 
képest.

A légkompresszor újbóli bekapcsolásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a Start / 
Stop gombot.

Ellenőrizze, hogy a légkompresszor a 
megfelelő üzemmódba van-e állítva. A kézi 
mód üres kijelzővel rendelkezik, ikonok 
nélkül, és lehetővé teszi az előre beállított 
érték beállítását 3 - 150 psi tartományban.

A lítium akkumulátor feszültségszintje 
jelentősen csökken az energia használatkor, 
emiatt az akkumulátor töltöttségi szintjének 
kijelzője a készenléti állapothoz képest más 
színt jelez. Ez normális.

3. Ellenőrizze, hogy a légtömlő mindkét vége 
megfelelően csatlakozik-e.

2. Ellenőrizze, hogy a légtömlő szivárog-e.

Hibaelhárítás

Probléma Megoldás

4. Ellenőrizze, hogy a felfújni kívánt
tárgy szivárog-e.

A fújási sebesség lassú

A légkompresszor
bekapcsol, de nem
nem működik a fújás

Nem lehet növelhető
vagy csökkenthető az
előre beállított nyomás

A kompresszor
normálisan fúj,
de a kijelzett nyomás nulla

A levegő tömlő ereszti a 
levegőt

A légkompresszor már
kikapcsolt állapotba kerül,
amíg a légtömlőt a
szelephez csatlakoztaja
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Specifikációk

Terméknév

Méretek

Fújási
Nyomástartomány

Működtetési
hőmérséklet-

tartomány

Tárolási hőmérséklet

Légtömlő méretei

Légszelep méretei

Akkumulátor
kapacitás

Működési
Zajszint

Táp adapter

Töltő port

Töltési idő

Érzékelő
pontossága

Model

Mi Portable Electric Air Compressor

124 × 71 × 45.3 mm (légtömlő kivételével)

0.2 - 10.3 bar / 3 - 150 psi

Töltés: 0 °C ~ 45 °C
Fogyasztás: -10 °C ~ 45 °C

 -10 °C ~ 45 °C

Levegőtömlő hossza 180 mm (a Schrader
szelepadapterrel és a menet nélkül)

Schrader szelepadapter: 11 × 20 mm
Presta szelep adapter: 11 × 15 mm

2000 mAh (14.8 Wh)

Kevesebb mint 80 dB 1m távolságban

5 V     2 A

Micro - USB

＜ 3 óra

±2 psi

MJCQB02QJ
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Zajérték és Rezgés

Figyelem: 

 

•
 

Az EN 60745 - 1 szerint meghatározott zajkibocsátási értékek:

Hangnyomás szint

Tűrésérték

A - súlyozott hangteljesítményszint

Rezgéskibocsátás értéke

Tűrésérték

A nyílt A-súlyozott
hangteljesítményszint (az EN 1012-1 szerint)

Az EN 60745-1 szerint meghatározott összes rezgésérték:

LpA  = 72.8 dB (A)

K= 3.0 dB

K= 3.0 dB

87 dB (A)

LWA = 83.8 dB (A)

ah = 2.9 m/s²

K = 1.5 m/s²

teszt eredmény

Tűrésérték

Az elektromos eszköz tényleges használata során fellépő 
rezgéskibocsátás eltérhet a deklarált összértéktől, a szerszám 
használatának módjától függően: és az üzemeltető védelmét szolgáló 
biztonsági intézkedések azonosításának szükségességétől, amelyek az 
expozíció becslésén alapulnak. A tényleges használati feltételek 
(figyelembe véve a működési ciklus összes részét, például az időket, 
amikor a szerszám kikapcsol, és amikor az indítási idő mellett 
alapjáraton jár).
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1) Biztonságos munkaterület
a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendezetlen 
vagy sötét területek balesetet okozhatnak.
b) Ne használja az elektromos eszközöket robbanásveszélyes 
környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por 
jelenlétében. Az elektromos eszközök szikrákat okoznak, amelyek 
meggyújthatják a port vagy a füstöt.
c) Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol a 
gyermekeket. A zavaró tényezők hatása könnyen problémát okozhat a 
működtetés közben.

2) Elektronikus biztonság
a) Az elektromos eszköz csatlakozóinak meg kell egyezniük az aljzattal. 
Soha ne módosítsa a dugót. Ne használjon földelt elektromos 
szerszámokhoz hálózati csatlakozódugókat. A nem módosított dugók 
és a megfelelő aljzatok használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Kerülje a test érintkezését a földelt felületekkel, például csövekkel, 
radiátorokkal, fűtőtestekkel és hűtőszekrénnyel. Fokozott az áramütés 
veszélye, ha teste földelve van.
c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves 
körülményeknek. Az elektromos szerszámba bejutó víz növeli az 
áramütés kockázatát.
d) Használj a vezetéket rendeltetés szerűen. Soha ne használja a 
vezetéket az elektromos eszköz hordozásához, meghúzásához vagy 
kihúzásához! Tartsa a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó 
alkatrészektől távol. A sérült vagy összefonódott vezetékek növelik az 
áramütés kockázatát.
e) Ha az elektromos eszközt a szabadban használja, használjon kültéri 
használatra alkalmas hosszabbító kábelt. Kültéri használatra alkalmas 
vezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
f) Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő használata 
elkerülhetetlen, használjon Áram-védőkapcsoló (RCD) által védett 
tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyes biztonság
a) Legyen körültekintő az eszköz működtetésekor. Ne használja az 
eszközt fáradt állapotban vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer 
hatása alatt. Az eszköz használata közben a pillanatnyi filmetlenség is 
súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A 
megfelelő körülményekhez használt védőfelszerelések, például: 
porvédő maszk, csúszásgátló biztonsági cipő, védősisak vagy 
hallásvédő felszerelés, mind csökkenti a személyi sérülések 
lehetőségét .
c) Akadályozzuk meg a nem szándékos működtetést: Győződjön meg 
arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt csatlakoztat-
ná az áramforráshoz és / vagy az akkumulátorcsomaghoz, felvenné 
vagy hordozná a szerszámot.


