
70mai Air Compressor
uživatelská příručka

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto 
příručku a uschovejte ji na bezpečném místě



1   Tlakoměr

Tlačítko -2

3   Tlačítko R

4   Tlačítko Start

5   Tlačítko +

6  Kryt

7 Koncovka na  
foukání pneumatik 

8   Nabíječka do auta

9 Koncovky 
(3 kusy)

Použití produktu

1.Zapnutí / vypnutí zařízení

Uvolněte suchý zip kolem napájecího kabelu. Vložte nabíječku 
do auta do zásuvky zapalovače cigaret.  Zapněte motor. 
Zařízení se automaticky zapne, jakmile odebírá energii z 
motoru.
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Děkujeme, že jste si vybrali produkt 70mai Air Compressor. 
Přečtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte si ji. 

Popis produktu
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Zařízení se automaticky vypne, když vyjmete nabíječku do 
auta ze zásuvky zapalovače, nebo když vypnete motor.

2. Připojení vzduchové hadice

Připojte zařízení k džípu, SUV, sedanu, motocyklu nebo k 
jinému druhu pneumatik:

1. Připojte rychloupínací 
koncovku pro foukání přímo 
na vzduchový ventil 
pneumatiky.
Dávejte pozor na syčivý zvuk, 
který znamená, že vzduch 
proudí hadicí.
Poznámka
Výše uvedená metoda detekce není 
použitelná, pokud je pneumatika 
zcela vypuštěna.

2. Zajistěte rychloupínací koncovku zatlačením zajišťovací 
rukojeti o 90 ° dovnitř. Vzduch by měl přestat prosakovat a 
vzduchová hadice je úspěšně 
připojena.
Připojení zařízení k 
nafukovacímu člunu, 
nafukovací hračce, 
nafukovací matraci, míči 
nebo jiným druhům 
předmětů:
Zařízení je dodáváno se 
třemi různými koncovkami, 
které lze použít pro většinu nafukovacích předmětů.
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1.  Připevněte vhodnou 
koncovku k rychloupínací 
koncovce kompresoru a 
zatlačte zajišťovací rukojeť 
o 90 ° dovnitř.

2.  Připojte koncovku k nafukovacímu předmětu (jak je 
znázorněno níže). 

Jehla je vhodná na 
basketbalové, fotbalové, 
volejbalové a jiné druhy míčů. 

Krátká koncovka je vhodná 
pro nafukovací postele.

Dlouhá koncovka je vhodná 
pro plážové míče, plovací 
kruh a jiné nafukovací hračky,
stejně jako pro odstraňování 
prachu a čištění.
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3. Detekce tlaku

Po připojení vzduchové hadice a při zapnutém zařízení 
bude tlakoměr zobrazovat aktuální tlak v číslech.

R

 KPA BAR PSI

4. Přednastavení tlaku v pneumatikách

Postupujte podle následujících kroků k přednastavení 
tlaku v pneumatikách:
1.  Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko, „R“ pro přepnutí 
jednotky měření mezi bar, psi nebo kPa.

2.  Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, dokud čísla nezačnou blikat. 
Hodnotu upravíte opětovným stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“. 
Jakmile čísla přestanou blikat, je přednastavení tlaku v 
pneumatikách dokončeno. 

5. Nafukování 

1. Po připojení vzduchové hadice a při zapnutém zařízení 
zahájíte nafukování stisknutím tlačítka „Start“.

Pokud se tlak vzduchu rychle zvýší v krátkém intervalu (80 psi 
za 3 sekundy), vzduchová cesta je ucpaná. Vypněte napájení, 
odpojte rychloupínací koncovku pumpy a znovu připojte 
vzduchovou hadici. 
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Když kompresor přestane fungovat, hodnoty na tlakoměru budou před 
stabilizací postupně klesat. To je normální.

6. Kontrola tlaku vzduchu

Z bezpečnostních důvodů nejprve zkontrolujte tlak vzduchu 
nafukovaného předmětu. Tím se zabrání riziku zranění osob v 
důsledku nadměrného nafouknutí předmětu.

Pneumatiky

Rozsah pracovního tlaku je uveden na vnitřní straně pláště 
jízdního kola nebo motocyklu. Informace o tlaku v 
pneumatikách lze nalézt ve dveřích u sedadla řidiče.

Hodnota tlaku vzduchu je spojena se zátěží. Další informace o 
tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce vašeho 
vozidla. 

Poznámka:

2.  Když tlak vzduchu dosáhne přednastaveného tlaku v 
pneumatikách, kompresor přestane fungovat. 
Nafukování je dokončené. 

3.  Vyjměte nabíječku v autě a kompresor se automaticky 
vypne.  
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Míče

Pracovní tlak je uveden v blízkosti otvoru pro nafukování. 
Platí pro míče na fotbal, basketbal, volejbal nebo jiné míče.

Běžný doporučený tlak vzduchu 

Nafukovaný
objekt Klasifikace

Auta

Motocykly

Doporučený
tlak (bar)

Motocykly, elektrické 
motocykly, elektrická kola

2.2～3.5

1.8～3.0

Sedany, SUV, užitková vozidla, 
terénní vozidla

Poznámka:
1kg/ 2cm  ≈1bar≈100kPa≈14.5psi

Specifikace

Název produktu: 70mai vzduchový 

kompresor

Název produktu: Midrive TP01

Model: DC 12V

Maximální pracovní proud: 10A

Maximální tlak plynu: 7 bar （100 psi）

Rozměry: 235 × 110 × 172,9 mm

Skladovací teplota: -30 ℃ ~ 80 ℃

Provozní teplota: -20 ℃ ~ 70 ℃
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Upozornění

Aby nedošlo k poškození zařízení, postupujte podle 
následujících pokynů:
1. Tělo zařízení je zajištěno v kovovém boxu. Nepokoušejte 

se jej vyjmout z boxu.
2. Při nafukování dodržujte doporučený tlak vzduchu. 

Nepřeplňujte produkty, abyste zabránili nehodám.
3. Nenechte pracovat zařízení bez dozoru. Pokud zařízení 

nepoužíváte, vypněte jej.
4. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných látek, jako je 

benzín.
5. Toto zařízení lze používat dlouhodobě. Při vysokých 

okolních teplotách však zkraťte dobu provozu, abyste 
prodloužili životnost zařízení. 

6. Nemiřte vzduchovou koncovkou na sebe ani jiné osoby, 
protože vysokotlaké proudění vzduchu by vám způsobilo 
zranění.

7. Nestůjte ani neseďte na kovovém boxu. Na kovový box 
nepokládejte žádné těžké předměty, aby nedošlo k 
poškození. Do kovového boxu neukládejte žádné jiné 
předměty.

8. Při používání zařízení sejměte suchý zip a rozmotejte 
napájecí kabel, abyste předešli možným bezpečnostním 
rizikům způsobeným přehřátím napájecího kabelu. 

Obsah balení:

70mai Air Compressor 1x 

Uživatelská příručka 1x 
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