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Небезпека!
При користуванні приладами слід 
дотримуватися певних заходів безпеки, щоб 
запобігти травмуванню і пошкодженням. 
Тому уважно прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації / вказівки з техніки безпеки. 
Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній 
інформація була у вас постійно під руками. У 
випадку, якщо ви повинні передати прилад 
іншим особам, передайте їм, будь ласка, 
також і цю інструкцію з експлуатації / ці 
вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо 
відповідальності за нещасні випадки 
або пошодження, які виникли внаслідок 
недотримання цієї інструкції і вказівок з 
техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

Небезпека!
Прочитайте всі вказівки та інструкції з 
техніки безпеки. Недотримання вказівок 
та інструкцій з техніки безпеки може стати 
причиною виникнення електричного удару, 
пожежі та/або важкого травмування. 
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки 
безпеки на майбутнє.

•  Не очищайте свій одяг за допомогою 
стиснутого повітря.

• Не направляйте струменів стиснутого 
повітря на співробітників.

• Утримуйте всі вентиляційні отвори в 
чистоті (незасміченими).

• Слідкуйте за тим, щоб компресор не 
всмоктував пилу чи іншого подібного 
сміття.

• Оберігайте компресор від дощу, струменів 
води та вологого оточуючого середовища. 

• Не встановлюйте компресор на нагріті 
поверхні.

• Не використовуйте кабель не 
за призначенням! Не переносіть 
компресор за допомогою кабеля та 
не використовуйте кабель для того, 
щоб витягати штекер з гнізда для 
прикурювання сигарет. Оберігайте кабель 
від нагрівання, попадання мастила та від 
гострих кутів.

• Перевіряйте прилад на наявність 
пошкоджень. Несправні або пошкоджені 
деталі слід належним чином ремонтувати 
в сервісній майстерні або замінювати 

їх, якщо інструкція з експлуатації не 
передбачає іншого.

• Працюйте тільки при номінальній напрузі 
12 вольт (постійний струм). Більш високі 
параметри напруги руйнують компресор.

• Звертайте увагу на надійність контакту 
між штекерним роз’ємом та власне 
штекером. Поганий контакт стає причиною 
перегрівання та виникнення небезпеки 
пожежі.

• Компресор не призначений для 
довготривалої експлуатації.

• Через кожних 10 хвилин роботи 
компресора слід робити перерву на 20 
хвилин для його охолодження.

2. Об’єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу 
відповідно до описаного об’єму поставки. 
Якщо якісь деталі відсутні, зверніться - не 
пізніше ніж через 5 робочих днів після купівлі 
товару - до нашого сервісного центру чи 
в торговельну точку, де ви придбали цей 
прилад, та пред’явіть там відповідний чек або 
квитанцію. Будь ласка, зауважте інформацію, 
яка міститься наприкінці інструкції з 
експлуатації в таблиці з даними щодо гарантії.
•  Відкрийте опакування та обережно 

дістаньте прилад.
•  Зніміть пакувальний матеріал, а 

також запобіжні та захисні пристрої, 
використовувані під час транспортування 
(якщо такі є).

•  Перевірте комплектність поставки.
•  Перевірте, чи немає пошкоджень на 

приладі та комплектуючих.
•  Якщо можливо, зберігайте опакування 

протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!
Прилад та опакування не є іграшками 
для дітей! Дітям заборонено гратись 
пластиковими торбинками, плівкою та 
дрібними деталями! Існує непезпека їх 
проковтування та небезпека задушення!

•  Вказівки з техніки безпеки 
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3. Застосування за призначенням

 Прилад придатний для надування шин до 
автомобілів, мотоциклів та велосипедів, а 
також для надування м’ячів та малих надувних 
матраців.

Машину слід використовувати тільки згідно 
з її призначенням. Жодне інше використання 
машини, що виходить за вказані межі, не 
відповідає її призначенню. За несправності 
або травми будь-якого виду, які виникли 
внаслідок використання машини не за 
призначенням, відповідальність несе не 
виробник, а користувач/оператор. 

Враховуйте, будь ласка, те, що за 
призначенням наші прилади не 
сконструйовані для виробничого, ремісничого 
чи промислового застосування. Ми не беремо 
на себе жодних гарантій, якщо прилад 
застосовується на виробничих, ремісничих 
чи промислових підприємствах, а також при 
виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

 Підключення:  ...................... 12 В від гнізда для 
.....запалювання сигарет або від енергетичних  
............................................ блоків фірми Einhell
Потужність насоса: ........макс. 18 бар (250 к.с.)
Довжина під’єднувального кабеля:       .............  
......................................................... прибл. 2,9 м
Довжина повітряного шланга:               ..............  
........................................................прибл 0,45 м
Контрольний манометр: .................... 0 - 18 бар
Тривалість увімкнення: ...................макс. 10 хв.

5. Перед запуском в експлуатацію
 
В залежності від вентиля приладу, який 
потрібно надути, ви можете застосувати 
швидкодіючий вентиль безпосередньо або в 
поєднанні з одним із допоміжних адаптерів.

Допоміжні адаптери під’єднують таким чином:
1. Притискний бугель швидкодіючого 

вентиля необхідно направити вертикально 
догори.

2. Тепер вставте відповідний адаптер у 

швидкодіючий вентиль.
3. Притисніть притискний бугель донизу, щоб 

зафіксувати адаптер у швидкодіючому 
вентилі (рис. 4/5).

В разі, якщо ви хочете застосувати 
швидкодіючий вентиль без будь-якого 
адаптера, встановіть його безпосередньо на 
вентиль при відкритому притискному бугелі 
(дивись рисунок 1).
Після цього для фіксації швидкодіючого 
вентиля притисніть притискний бугель донизу 
(дивись рисунок 2).

6. Технічне обслуговування
 
1. Під’єднайте компресор, як це описано 

вище.
2. Вставте штекер для прикурювання 

сигарет в передбачене для цього гніздо, 
потужність 12 вольт (наприклад, в 
автомобілі, в житловому причепі для 
туристів, у вантажному автомобілі тощо 
(дивись рисунок 3)).

3. Наявний тиск ви можете бачити на 
контрольному манометрі.

4. Для вимкнення компресора ви 
повинні витягнути штекер з гнізда для 
прикурювання сигарет.

7. Перевірка тиску повітря

Компресор для цього під’єднувати не потрібно.
У відповідності до розділу „Перед пуском 
в експлуатацію“ під’єднайте швидкодіючий 
вентиль до тієї деталі, яку необхідно 
перевірити.
З контрольного манометра можна зчитати 
тиск повітря.
Для таких деталей, як, наприклад, шини 
до автомобілів, неправильний тиск може 
становити смертельну небезпеку; тиск 
повітря треба зчитувати за допомогою 
відкаліброваного манометра.

Для того, щоб мобільний компресор не 
залежав від конкретного місця, тобто щоб він 
не був прив’язаний до автомобіля, житлового 
туристичного причепа до автомобілів, 
чи до вантажного автомобіля і т.д., 
компресор можна застосувати в поєднанні з 
енергетичними блоками фірми Einhell.
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8.  Чистка, технічне
обслуговування і замовлення
запасних частин

Небезпека!
Перед початком всіх робіт по чистці 
від‘єднайте мережевий штекер приладу від 
мережі!.

8.1 Чистка
•  Захисні пристосування, шліци для доступу

повітря і корпус двигуна мають бути 
максимально Прилад протирайте чистою 
ганчіркою чи продувайте стисненим 
повітрям з невеликим тиском.

•  Рекомендуємо чистити прилад зразу ж 
після кожного використання.

•  Регулярно протирайте прилад вологою
ганчіркою з невеликою кількістю мила. 

• Не використовуйте очищуючі засоби чи 
розчинники; вони можуть пошкодити 
пластикові частини приладу. Слідкуйте 
за тим, щоб в середину приладу не 
потрапила вода. Потрапляння води в 
електроінструменти підвищує вірогідність 
електричного удару.

8.2 Технічне обслуговування
В середині приладу частини, що потребують
технічного обслуговування, відсутні.

8.3 Замовлення запасних деталей
При замовленні запасних деталей необхідно 
зазначити такі дані:
•  Тип пристрою
•  Номер артикулу пристрою
•  Ідентифікаційний номер пристрою
•  Номер необхідної запасної частини
Актуальні ціни та інформацію Ви можете 
знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info

9. Утилізація та вторинне
використання

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб 
запобігти пошкодженню при транспортуванні. 
Це опакування є сировиною, яка придатна 
для вторинного використаня або для 
утилізації. Прилад та комплектуючі до нього 
виготовлено з різних матеріалів, наприклад, 
з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли 
з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід 

здати у відповідний пункт прийому, щоб його 
було утилізовано належним чином. Якщо 
місцезнаходження таких пунктів прийому 
невідомо, слід звернутись до місцевої 
адміністрації.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в 
недоступному для дітей темному та сухому 
приміщенні без мінусових температур. 
Оптимальна температура зберігання - від 
5 до 30 °С. Зберігайте електроінструмент в 
оригінальному опакуванні.
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 Лише для країн-членів ЄС
 
Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС щодо відпрацьованих електричних та 
електронних приладів та перенесення її принципів на національне право, електроінструменти, 
що були у користуванні, необхідно окремо збирати та піддавати їх повторному використанню, що 
відповідає вимогам охорони навколишнього середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення: 
Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов’язаний 
посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією 
метою відпрацьований прилад можна передати в пункт утилізації, який знищить продукт 
відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. 
Сюди не належать комплектуючі відпрацьованих приладів та допоміжні засоби, які не мають 
електричних складових.

 Передрук або інше розмноження документації та супроводжуючих документів до продукції, а 
також витягу із документів, допускаються лише після отримання однозначного дозволу від фірми 
«iSC GmbH»

 Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін.
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 Гарантійний талон

Шановні покупці,
наші вироби підлягають суворому контролю якості. Однак, якщо трапиться так, що цей прилад 
не працюватиме належним чином, ми дуже шкодуватиме з цього приводу та попросимо вас 
звернутись до нашої служби сервісу за адресою, яку зазначено на цьому гарантійному талоні. 
Ви можете звернутись до нас і по телефону, скористувавшись зазначеним сервісним номером. 
Для пред‘явлення гарантійних вимог слід враховувати наступне:
1. Ці гарантійні умови призначені виключно для споживачів, тобто фізичних осіб, які не 

використовують цей продукт в рамках своєї професійної чи іншої підприємницької діяльності. 
Ці умови надання гарантії регулюють надання додаткових гарантійних послуг, які виробник 
обіцяє покупцям своїх нових виробів поза межами законодавчо визначених гарантійних 
зобов’язань. Ця гарантія не стосується ваших прав на вимоги, які випливають з наданої 
відповідно до законодавства гарантії. Наша гарантія є для вас безкоштовною.

2. Гарантійна послуга стосується виключно хиб нового придбаного вами приладу зазначеного 
нижче виробника, які результують з вад матеріалу або помилок при виготовленні; ми 
вирішуємо, що слід зробити - усунути хиби або замінити прилад.
Зауважте, що наші прилади за своїм призначенням не були сконструйовані для застосування 
в кустарному виробництві, ремісництві чи для професійної діяльності. Договір гарантії не 
існуватиме, якщо прилад впродовж часу гарантії використовувався на кустарних, ремісничих 
або промислових підприємствах, або зазнав навантаження, подібного зазначеному.

3. Наша гарантія не охоплює: 
– пошкодження, яких зазнав прилад внаслідок недотримання інструкції щодо збирання 
або внаслідок неналежного під’єднання, внаслідок недотримання інструкції з експлуатації 
(наприклад під’єднання до мережі живлення з неналежною напругою або струмом), 
внаслідок недотримання приписів щодо техобслуговування та техніки безпеки, внаслідок 
зазнання приладом впливу ненормальних умов оточуючого середовища чи внаслідок 
неналежного догляду та техобслуговування. 
– пошкодження, яких зазнав прилад внаслідок неналежного та неправильного використання 
(наприклад, перевищення припустимої інтенсивності роботи приладу або використання 
недозволеного приладдя або комплектуючих), проникнення сторонніх тіл в прилад 
(наприклад, пісок, каміння або порох, пошкодження при перевезенні), пошкодження, які 
виникли від застосування сили чи стороннього впливу (наприклад, пошкодження після 
падіння). 
– пошкодження приладу або його частин, які пов’язані із звичайним спрацьовуванням від 
використання за призначенням, звичайним спрацьовуванням або будь-яким звичайним 
спрацьовуванням.

4. Гарантійний строк становить 24 місяці, його перебіг починається з дати купівлі приладу. 
Вимоги, які випливають з гарантійних зобов’язань, слід висувати впродовж тривання 
гарантійного строку, протягом двох тижнів з моменту розпізнання вами відповідної 
хиби. Висунення вимог щодо гарантійних зобов’язань після сплину гарантійного строку є 
неможливим. Ремонт або заміна приладу не призводить ні до продовження гарантійного 
строку, ні до виникнення нового гарантійного строку для всього приладу або нових 
запчастин. Це є чинним також за умови використання сервісу на місці.

5. Щоб мати можливість скористатися своїм правом по гарантії, зареєструйте несправний 
пристрій за адресою: www.isc-gmbh.info. Приготуйте чек з крамниці про купівлю пристрою чи 
інші докази купівлі нового пристрою. На пристрої, які надсилаються без відповідних доказів 
про купівлю чи без таблички з заводською інформацією, гарантія не розповсюджується у 
зв‘язку з неможливістю їх класифікації. Якщо наша гарантія розповсюджується на дефект 
пристрою, ви незабаром отримаєте відремонтований чи новий пристрій.

Звичайно, ми усуваємо, за відповідну платню, дефекти приладу, які не охоплено або більше 
не охоплено гарантією. В такому випадку надішліть, будь ласка, прилад за нашою адресою, 
передбаченою для сервісного обслуговування.

Відносно швидкозношуваних, витратних та відсутніх деталей ми посилаємось на обмеження цієї 
гарантії відповідно до інформації щодо сервісного обслуговування в цій інструкції з експлуатації.
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