
AUTOMATYCZNA PRZENOŚNA
POMPKA SAMOCHODOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

QB001

Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi przed użyciem urządzenia.



Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

1. Podłącz rurkę pompującą do urządzenia, przykręcając zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara. Następnie podłącz drugi koniec węża do zaworu opony i zaciśnij 
uchwyt.

2. Włącz przycisk zasilania lub podłącz przewód zasilający, aby uruchomić urzą-
dzenie: po 3 sekundach, pompka dokona pomiaru i wyświetlacz zacznie wskazy-
wać ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym.

3. Naciśnij przycisk “unit” (jednostka), aby zmienić jednostkę, w jakiej podawane 
jest ciśnienie: PSI, BAR, KPA, kg/cm².

4. Użyj przycisku "+" i "-", aby ustawić żądaną wartość ciśnienia. Możesz zmieniać 
wartość docelowego ciśnienia powoli, wykonując krótkie naciski lub  szybko, przy-
trzymując przycisk "+" i "-".

5. Naciśnij przycisk “power”, aby pompka zaczęła pompować. Po uzyskaniu usta-
wionego ciśnienia docelowego pompka zakończy prace automatycznie.

6. Jeśli ustawione ciśnienie docelowe będzie niższe od aktualnego pompka nie 
będzie pracować.

7. Przy zmianie opony do pompowania wyłącz przycisk pompowania „inflation switch”

Uwagi

Aby zapobiec nadmiernemu napompowaniu opony,  należy zapoznać się z reko-
mendowaną wartość ciśnienia dla danego modelu samochodu. W przypadku rowe-
rów sprawdzić oznakowanie na oponie.

Model:
Zasilanie:
Napięcie maksymalne:
Prąd jałowy:
Przepływ powietrza:
Maksymalne wykrywane ciśnienie opony:
Pojemność baterii:
Czas pracy na baterii:
Temperatura pracy:
Osiągalne ciśnienie:

QB001
≥5V1A ；12V3A

5A
<2A

15L / min
150PSI (10.3 bar)
12.4V / 2000mAh

Ok. 2 godzin
-20⁰C - 70⁰C

150 psi / 10.3 bar / 990 kPa / 10.5kg/cm



Środki ostrożności

1. Upewnij się, że pompka jest w pełni naładowana przed użyciem. Czas pełnego 
ładowania to ok. 4 godziny. Czas pracy przy w pełni naładowanej baterii to ok. 2 
godziny.

2. Ten produkt jest przeznaczony do używania w krótkim okresie czasu. Ciągłe 
używanie pompki może doprowadzić do jej uszkodzenia. Przy dłuższej pracy 
pompki należy ją schładzać przez 8 minut.

3. Chronić przed dziećmi

4. Nie demontuj ani nie montuj samodzielnie tego produktu.

5. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak rura wydechowa 
czy przednia szyba pojazdu.

6. Nie wolno używać produktu w miejscu bezpośredniego oddziaływania promieni 
słonecznych, przy wysokiej temperaturze ani przy wysokim ciśnieniu.

7. Nie używaj pompki w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów. 

8. Nie zostawiaj pracującej pompki bez nadzoru. 

9. Jeśli usłyszysz nietypowe dźwięki lub pompka będzie bardzo nagrzana wyłącz ja 
natychmiast i odczekaj przynajmniej 15 minut przed ponownym włączeniem. 
Uwaga! Podczas pompowania przewód łączący się nagrzewa. Zachowaj 
ostrożność przy odłączaniu przewodu.

15. Nie wystawiaj pompki bezpośrednio na działanie promieni słonecznych czy 
deszczu. 

16. Jeśli pompka nie będzie używana przez dłuższy czas, przechowują ją w 
miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.  Nieużywane urządzenie należy łado-
wać raz na 6 miesięcy.

Uwaga

Ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych osób używaj inflatora (pompki) i jej 
akcesoriów zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East Area,
Shangxue Industrial Zone, Jihua Rd,
Long Gang ,Shenzhen City,
China


