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XF AIR  

Könnyítse meg a pumpálást! 

EU SZABADALOM SZÁMA: 
003871854-0001 



  

XF AIR 

 

Általános biztonsági utasítások 

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból 

eredő károkért.  

A helytelen vagy nem megfelelő módon történő használat 

károsíthatja a készüléket és a felhasználó sérülését 

okozhatja.  

A készüléket a hálózatra csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a 

hálózat feszültsége megegyezik a készülék műszaki adati  

között feltüntetett  feszültséggel! Eltérő esetben a készülék 

túlmelegedhet és kárt szenvedhet.  
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Biztonság 

 

A készülék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. 

 

A készüléket megvizsgálta és tanúsította egy független vizsgáló intézet. 

 

Ez a jelzés sérülésveszélyt jelent! 

 

Ez a jelzés áramütés-veszélyt jelent! 

 

 



XF AIR 

Vigyázat! Áramütés-veszély! 

Soha ne helyezze a készüléket,  a vezetéket vagy a csatlakozót 

vízbe vagy más folyadékba!  

Ne használja a készüléket mosdó - vagy mosogató kagyló  

közelében!  

Ne használja a készüléket vizes kézzel!  

Ne használja a készüléket esőben vagy fagyos, i lletve párás 

környezetben!  

Soha ne cserélje ki az akkumulátort párás vagy nedves 

környezetben!  

AZ XF AIR KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK! 

Soha ne hagyja az XF AIR készüléket felügyelet nélkül 

használat közben!  

Az XF AIR készüléket 14 éves vagy idősebb gyermekek, 

testi- ,  érzékszervi- vagy szellemi fogyatékossággal élő 

személyek és tapasztalattal vagy szaktudással nem rendelkező 

személyek is használhatják felügyelet alatt  va gy a készülék 

biztonságos használatára vonatkozó utasítások átadását 

követően, ha a használat veszélyeit megértették. Gyermekek 

ne használják a készüléket játékként! A készülék tisztítását és 

karbantartását ne végezze gyermek, kivéve ha legalább 14 

éves és  a tevékenységet felügyelet alatt végzi.  
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XF AIR 

Az XF AIR készüléket,  illetve annak vezetékét és kiegészítőit  

tartsa távol 14 évnél fiatalabb gyermekektől!  

Mindig áramtalanítsa a készüléket amikor nincs használatban, 

il letve a felfújást megelőzően!  

A készülék sérülésének elkerülése érdekében tartsa azt kellő 

távolságra forró felszínektől!  

NE HASZNÁLJA AZ XF AIR KÉSZÜLÉKET HA 

- az XF AIR készülék megsérült .  

-  a készülék meghibásodott.  

-  ha az XF AIR készüléket leejtette vagy az más módon 

megsérült.  

Ilyen esetekben vizsgáltassa és szükség esetén javíttassa meg 

a készüléket egy megfelelő képzettségű személlyel vagy az 

Ügyfélszolgálattal.  

Soha ne próbálja meg az XF AIR készüléket saját maga 

megjavítani vagy módosítani.  

Csak a hozzá járó kiegészítőkkel használja az XF AIR 

készüléket!  

Soha ne helyezzen idegen tárgyakat az XF AIR készülékbe!  

Soha ne próbálja meg felnyitni a készülék borítását!  

Az XF AIR készülék nem használható együtt semmilyen külső 

időzítő vagy távirányító rendszerrel.  
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9. Beépített többfunkciós, digitális nyomásmérő 

1.  Kijelző  

2.  Mínusz ( -)  gomb 

3.  Ki-  és  bekapcsoló 

gomb 

4.  Plusz (+)  gomb  

XF AIR 

Termékleírás 

1. Légtömlő menetes csatlakozóval 

2. Menetes légfúvóka  

3. LED fényforrás 

4. Biztonsági kapcsoló (megakadályozza a 

véletlenszerű bekapcsolást) 

5. Be és kikapcsoló 

6. A labdákhoz használható fém adapter és a 

léggömbökhöz használható műanyag 

adapter tárolója 

7. Li-ion akkumulátor csomag 

8. Kioldó gomb  



12V DC adapter 

XF AIR 

AC akkumulátor töltő 

Az XF AIR készülék egy akkumulátoros készülék,  amely különböző  

fe lfújható tárgyak felfújására szolgál .  Használható például gépkocsi -

kerekek,  kerékpárok és motorkerékpárok kerekei ,  spor t  fe lszerelések,  

kemping felszerelések,  s tb .  fe lfújására .  Az XF AIR készülék az i lyen 

tárgyak gyors és  könnyű felfújására  le t t  tervezv e.  Hatékony 

levegősűr í tő technológiája  segí tségével  magas nyomást  képes 

biztosí tani .  

Az első használat előtt: 

Az XF AIR készülék akkumulátora a  k iszál l í táskor csak 

körülbelül  70% -os tö l tö ttséggel rendelkezik,  ezér t  az e lső  

használat  e lő t t  te l jesen fel  kel l  tö l teni .  

Távolí tsa e l  az összes csomagolóanyagot és e l lenőr izze,  hogy 

a  készülék épp és  h iánytalan ál lapotban érkezet t -e meg!  Ha az XF AIR 

készülék a  szál l í tás  során megsérül t  vagy bizonyos alkatrészei  

h iányoznak,  kérjük vegye fel  a  kapcsolatot  Ügyfél szolgálatunkkal!  

Teljesen tö ltse fe l  az akkumulátor t!  

FIGYELEM:  A műanyag csomagolás k isgyermekek és 

csecsemők számára;  a  ful ladás veszélyének elkerülése 

érdekében tar tsa a csomagolást  távol tő lük!  
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XF AIR 

Az akkumulátor töltése 

FONTOS! 

Használat előtt legalább 4 órán keresztül töltse a Li -ion 

akkumulátort!  

AC akkumulátor töltő 

töltő csatlakozó 

Csatlakoztassa az AC akkumulátor töltőt egy megfelelően 

felszerelt  fali  aljzathoz vagy biztonságos hálózati  

csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa azt  az akkumulátor töltő 

csatlakozójához!  

Ekkor felgyullad a LED jelzőfény (piros) és megkezdődik a 

töltési folyamat.  

A fény zöldre vált,  amikor az akkumulátor teljesen fel lett 

töltve. Az első töltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.  

MEGJEGYZÉS: Csatlakoztassa le a töltőt a Li -ion 

akkumulátorról, amikor nem tölti  azt!  
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XF AIR 

MEGJEGYZÉS:  Javasoljuk, hogy ne töltse az akkumulátort  öt 

óránál  tovább.  

Minden használat után tel jesen töltse fel az 

akkumulátort!  

Megjegyzés az akkumulátor használatával kapcsolatban 

FIGYELEM! 

 

Amint az akkumulátor teljesen fel  let t  töl tve,  csatlakoztassa le a 

hálózatról! Ne csatlakoztassa az adaptert  a hálózatra,  amíg az XF 

AIR készülék tel jesí tménye el  nem kezd érezhetően romlani! Soha 

ne folytassa a munkát addig amíg az  akkumulátor tel jesen le nem 

merült  és az XF AIR készülék már nem működőképes! Ez károsan 

befolyásolhatja az akkumulátor élet tartamát.  

A nem tel jes töl tés rontja a Li - ion akkumulátorok élettartamát és 

tel jesí tményét,  amely az akkumulátorra vonatkozó garanc iális  

követelések elutasí tásához vezethet.  

Soha ne töltse a Li - ion akkumulátort  a szabadban, párás vagy esős 

környezetben! Védje az akkumulátort  az ütődésektől és száraz, 

fagymentes helyen tárolja!  

Tartsa távol az akkumulátort  tűztől és egyéb hőforrásoktól ,  

ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanhat!  Ne tegye ki  az 

akkumulátort  közvetlen napsütésnek és ne helyezze radiátorra 

vagy egyéb hőforrásra! Soha ne tegye ki  az XF AIR készüléket 

esőnek, fagynak vagy 50°C -os (122°F) vagy azt  meghaladó, magas 

hőmérsékletnek! 

Soha ne cserélje ki  a Li - ion akkumulátort  párás vagy esős 

környezetben!  

S. 8  



XF AIR 

Soha ne csatlakoztassa egymáshoz  az akkumulátor pozitív (+) 

és negatív (-) csatlakozóit, ez zárlatot okozhat.  

MEGJEGYZÉS: 

1. A készülék egy töltéssel átlagosan 10 -15 percig 

működőképes. Ez az időtartam a töltési idő hosszától, a 

használt nyomásértéktől és az üzemeltetési körülményektől 

függően változhat.  

2. A magas nyomásértékek használata, i lletve a jelentős 

ellennyomás csökkenthetik az üzemelési időt.  

3. Az alacsony környezeti  hőmérséklet szintén csökkentheti  

az üzemelési időt;  ilyenkor javasolt  a gépkocsihoz 

csatlakoztatható 12V DC adapter használata.  

A 12V DC adapter használata a töltés során 
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XF AIR 

1. A piros feloldó gomb megnyomását követően húzza ki az 

akkumulátort az XF AIR készülékből!  

2. Csatlakoztassa a 12V DC adaptert az XF AIR 

készülékhez! Egy kattanó hangot fog hallani.  

3. Tekerje le a vezetéket (Megjegyzés: gondoskodjon róla, 

hogy a vezeték az adapter alján található gyűrűn keresztül 

fut)! 

4. Csatlakoztassa az adaptert a gépkocsi DC 

csatlakozójához!  

MEGJEGYZÉS:  Ha már nem használja az XF AIR 

készüléket,  távolítsa el a 12V DC adaptert!  

Gumiabroncs fújása 

1. Lazítsa ki a piros rögzítő csavart a légfúvókán! Ne 

távolítsa el teljesen csavart!  

2. Helyezze a menetes csatlakozóval ellátott  légtömlőt a 

légfúvókába és szorítsa meg a 

rögzítő csavart!  
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1.  Kijelző  

2.  Mínusz ( -)  gomb 

3.  Ki-  és  bekapcsoló gomb  

4 .  Plusz (+)  gomb  



XF AIR 

1.  A 3.  gomb megnyomásával  kapcsol ja  be a  digi tál is  nyomásmérőt! 

Ekkor felgyullad a  ki jelző vi lágí tása.  Ha 30 másodpercig nem 

használ ja  a  készüléket,  az  energiatakarékosság érdekében a 

nyomásmérő automatikusan kikapcsol .  

2.  Nyomja meg a 3.  gombot  újból,  amíg a  kívánt nyomás 

mértékegységet  nem látja  (PSI,  BAR, KPA)! Három másodperc 

el te l tével  a kiválasztot t  mértékegység megerősítésre kerül .  

3.  Csavarja a  menetes csatlakozót  a  gumiabroncs szelepére! Ha a 

csatlakozás megfelelő,  a nyomásmérő a  gumiabroncsban lévő 

nyomást  fogja megjelení teni .  

4.  A „+” és „ -” gombok segítségével beáll í thatja  a  kívánt nyomást .  

5.  Kapcsolja le  a  biztonsági kapcsolód,  majd nyomja meg a be -  és 

kikapcsoló gombot a  fújás megkezdéséhez!  

6.  Az XF AIR készülék ekkor a  beáll í tott  nyomásértéknek 

megfelelően levegőt  fúj  a  gumiabroncsba majd automatikusan leál l .  

7.  Amikor a  fújás befejeződött ,  á l l í tsa  vissza a  biztonsági  kapcsolót  

zárt  helyzetbe!  

8.  Csavarja le a menetes csatlakozót a gumiabroncsról! Szükség 

esetén helyezze vissza a szelepsapkát a gumiabroncsra!  

FIGYELEM:  A fújást  követően a  menetes csat lakozó forró lehet;  

mindig óvatosan érintse meg! Soha ne érintse meg a csatlakozót 

fújás közben!  
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XF AIR 

11. Amikor teljesen lehűlt,  távolítsa el a légtömlőt az XF AIR 

készülékről!  

FONTOS: Használat után mindig kapcsolja ki az XF AIR 

készüléket! Mindig állítsa vissza a biztonsági kapcsolót zárt 

helyzetbe! 

FIGYELEM! 

A túlfújás elkerülése érdekében tekintse meg a javasolt 

gumiabroncs nyomást a gépkocsi kézikönyvében! A kerékpár 

abroncsok javasolt  nyomásértéke a gumiabroncson látható.  

MEGJEGYZÉS: 

A nyomásmérő csak megközelítőleges értéket mutat.  

Labdák, felfújható matracok, léggömbök, stb. felfújása 

1. Lazítsa ki a piros rögzítő csavart a légfúvókán! Ne 

távolítsa el teljesen csavart!  

2. Helyezze a labdákhoz használható fém vagy a 

léggömbökhöz használható műanyag adaptert a légfúvókába, 

majd szorítsa meg a rögzítőcsavart!  

S. 12  



XF AIR 

 

 

 

3.  A 3. gomb megnyomásával kapcsolja be a digitális 

nyomásmérőt! Ekkor felgyullad a kijelző világítása. Ha 30 

másodpercig nem használja a készüléket,  az 

energiatakarékosság érdekében a nyomásmérő automatikusan 

kikapcsol.  

4. Helyezze az adaptert a felfújandó tárgy szelepébe!  

5.  Kapcsolja le a biztonsági kapcsolód, majd nyomja meg a 

be- és kikapcsoló gombot!  

6.  Hagyja a készüléket bekapcsolva, amíg a felfújni kívánt 

tárgy teljesen fel nem fújódott,  majd nyomja meg a be - és 

kikapcsoló gombot a fújás befejezéséhez!  

7.  Mindig állítsa vissza a biztonsági kapcsolót zárt helyzetbe!  

8.  Távolítsa el az adaptert a felfújt tárgy szelepéből! 

FIGYELEM!  

Mindig figyeljen oda a felfújható tárgyak legmagasabb 

javasolt  nyomásértékére és ne pumpálja túl őket!  
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XF AIR 

MEGJEGYZÉS: 

A nyomásmérő csak megközelítőleges értéket mutat .  

További biztonsági tájékoztatás 

Kérjük a tel jes felhasználói kézikönyvet olvassa el  és 

gondoskodjon róla,  hogy tel jesen megértet te annak tartalmát!  

FIGYELEM! 

A gumiabroncsok pumpálását  követően a menetes csatlakozó forró 

lehet;  mindig óvatosan érintse meg! Az égési sérülések elkerülése 

érdekében soha ne érintse meg a csatlakozót fújás közben!  

1. Ne használja az XF AIR készüléket 45 PSI nyomás mellett  15 

percnél  tovább és 115 PSI nyomás mellet t  3 percnél  tovább!  

2. Minden 15 perc használat  után hagyja,  hogy az XF AIR 

készülék 15 percig hűljön!  

3. Ne állí tsa a nyomást 115 PSI -nél magasabb értékre!  

4. Ne hagyja az XF AIR készüléket felügyelet nélkül üzemeltetés 

közben!  

5. Csak a kézikönyvben felsorolt  és a gyártó ál tal  javasolt  

kiegészítőket  használja a készülékkel!  Az egyéb kiegészítők 

használata sérüléshez vezethet!  
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XF AIR 

6. Az XF AIR készülék alkalmi használatra készült.  A 

hosszabb ideig történő üzemeltetés a készülék 

túlmelegedéséhez és károsodásához vezethet.  

7. Amennyiben az XF AIR készülék szokatlan hangokat ad 

vagy túlmelegedik, legalább 30 percre kapcsolja ki és hagyja, 

hogy lehűljön!  

8. Soha ne tegye ki az XF AIR készüléket esőnek, fagynak 

vagy 50°C-ot (122°F) meghaladó, magas hőmérsékletnek!  

9. Soha ne használja az XF AIR készüléket gyúlékony 

folyadékok vagy gázok közelében!  

10. Az áramütés elleni védelem érdekében ne 

érintsen meg földelt  felületeket,  például elektromos 

fűtőtesteket,  csöveket,  radiátorokat,  tűzhelyeket,  

hűtőszekrényeket, tűzhelyeket,  stb.  

11. Rendszeresen ellenőrizze az AC akkumulátor  töltő 

vezetékének épséget! Soha ne tartsa a töltőt a vezetéknél 

fogva! Soha ne húzza ki a vezetéket a csatlakozóból! NE 

tegye ki a vezetéket hőnek, olajoknak vagy éles tárgyaknak!  

12. Az XF AIR készülék használata, il letve a töltő és az 

akkumulátor kezelése során óvatosan és figyelmesen járjon 

el! 

Tárolás 

A készüléket gyermekektől elzárva, a talpán állva, tiszta és száraz 

helyen tárolja! 
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XF AIR 

Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében használat 

után mindig távolí tsa el  a Li - ion akkumulátort  az XF AIR 

készülékből és a készüléktől külön tárolja az akkumulátort! 

Mindig t iszta,  száraz helyen tárolja az akkumulátort!  

Hulladékkezelési utasítások 

Az ezzel  a jelzéssel ellátott  elektronikus készülékeket  

t i los a háztartási hulladékkal együtt  kezelni és azokat a 

2005. március 24 - i ,  elektronikus készülékekről és 

elektronikus hulladékról szóló EU rendelet  értelmében 

külön kell  gyűjteni .  Ezért  kérjük,  hogy élet tartama lejártát  

követően juttassa vissza az XF AIR készüléket az erre a célra 

szolgáló hulladékgyűjtési  pontokra vagy a készülék 

értékesítőjéhez! Az XF AIR készülék kiskereskedelmi 

csomagolásban kerül  értékesítésre.  Az i lyen csomagolás 

újrahasznosítható hulladéknak minősül.  

Az akkumulátor hulladékkezelése 

A használt  akkumulátorok nem kezelhetők háztart ási 

hulladékként.  A felhasználó köteles az akkumulátorokat  a 

jogszabályoknak megfelelően kezelni.  Az akkumulátorokat  adja át  

egy elektronikus készülékeket  értékesítő helyi üzletnek vagy helyi 

újrahasznosító üzemének! Az akkumulátorokat kizárólag tel jesen 

lemerült  állapotban adja át! Ennek a kötelezettségnek a célja 

annak biztosí tása,  hogy a hulladékká vált  akkumulátorok kezelése 

környezetbarát  módon történik.  

Ha felnyitja az XF AIR készülék házát és eltávolí t ja az 

akkumulátort ,  a készülék helyrehozhatatlan kárt szenved!  

-  Szerelje szét  az XF AIR készüléket!  
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XF AIR 

- Távolítsa el a csavarokat és feszítse szét a borítás két 

részét!  

-  Távolítsa el az akkumulátorokat a házból!  

-  Vezetékvágó fogóval vágja el a kék akkumulátorhoz vezető 

kábelt!  

-  Távolítsa el az akkumulátort és környezetkímélő módon 

szabaduljon meg tőle!  

Műszaki adatok: 

• Védelmi szint: III  

• Maximális nyomás: 7,9 bar 115 Psi  

• Nyomás mértékegységek: Bar, Psi,  Kpa  

• Lítium- ion akkumulátor: INR 18650 11,1VDC/1400mAh  

• Töltési idő: kb. 4 óra  

• a 230v/12,6v 0,5 A töltő adapter és 12v DC adapter a 

csomag részét képezi  

• Maximális bemeneti áram: 7A  

• Működési zajszint:  <95dB  

• Méretek: 270x155x80mm  

• Súly: 850 g  
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TANÚSÍTVÁNY 

az európai irányelveknek való megfelelőségről 

 

A fent megnevezett készülék mintája az alábbi európai irányelvek és szabványok alapján vizsgálaton esett át és jelzéssel látható el. 

 

 

A fent hivatkozott vizsgálati jelentés(ek) kimutatták, hogy a termék megfelel a megadott szabvány(ok)nak, amely alapján feltételezhető, hogy a megadott 

európai irányelv alapvető előírásainak is megfelel. 

A jelen tanúsítvány a termék gyártási folyamatainak vizsgálatára nem terjed ki. 

A  jelzés kizárólag akkor használható, ha a termék minden a  jelzésre vonatkozó és hatályos európai irányelv követelményei teljesíti. 
 

Shanghai (Kínai Népköztársaság), 2017. Július 26. 

 

David WANG 

Gyártásvezető 
[olvashatatlan aláírás] 
[olvashatatlan pecsét] 

 

Termék: GUMIABRONCS PUMPA 
Hivatkozási szám CA1501, CA1502, CAI503, 
Védjegy 

 

Az alábbi társaság részére 

kiállítva 
XiN FENG ELECTRICAL CO., LTD. 

Cím NO. 16 SOUTH GONGYE AVENUE, TAIFENG INDUSTRIAL ZONE, XIAOLAN 

TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, KÍNA 
Gyártó XIN FENG ELECTRICAL CO., LTD. 

Műszaki jellemzők UI osztály; 12V— 7,0A 
 

- Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 

Szabványok Jelentés száma Jelentés kelte 
- EN1012-1:2010 

- EN60335-1: 2012+ A11:2014 IVX-17JU0674TTSP 2017.07.26. 
 

A jelen dokumentum részleges sokszorosítása kizárólag a BV LCIE Kína írásos engedélyének birtokában engedélyezett. A 

jelen tanúsítványban szereplő adatok a fent nevezett elektronikus termék vizsgált mintájára vonatkoznak. 
LCIE CHINA 
Változat száma: 2015.05. 6.9 

Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang High-

Tech Park, Shanghai P.R.C (201612) Tel:+66 21 6196 7000 Fax: +86 

21 6185 7001 E-mail: contact@cn.bureauveritas.com 
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