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Auto putekļusūcējs 3in1ar kompresoru 

 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. 

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

 

 

Ierīces lietošanas mērķis: 

Izmantojot šo 12V rokas putekļsūcēju, ir viegli tīrīt automašīnas iekšpusi. Tas ir piemērots sausai un mitrai 

sūkšanai. Papildus tam jūs varat to izmantot, lai kontrolētu un regulētu gaisa spiedienu transportlīdzekļa 

riepās. Ar 12V adapteri jūs varat viegli pieslēgt rokas putekļsūcēju ar kompresoru cigarešu piepīpētājā. 
 

Apraksts daļām: 

1. Gaisa izplūdes atvere no kompresora. 

2. Motora bloks. 

3. Trīs fāžu slēdzis (I ieslēgšana / II izslēgšana / 

II kompresors). 

4. Netīrumu tvertnes atbrīvošanas poga. 

5. Netīrumu tvertne ar integrētu putekļu filtru. 

6. Iesūkšanas atvere (iespēja pagarināt 

ievietojot pagarinājuma uzgali). 

7. Manometrs. 

8. Kompresora šļūtene. 

9. Auto 12V adapteris. 

10. Pagarinājuma uzgalis. 

11.  Birstīte. 
 

 

 

Lietošana: 

Iespraudiet putekļu sūcēja12V adapteri cigarešu piepīpētājā. Ja vēlaties sākt sūkšanu, ievietojiet piemērotu 

uzgali sūkšanas atverē (bet varat tīrīt arī bez tā) un pārslēdziet pogu uz sūkšanas pozīciju (I). Ja vēlaties 

pārbaudīt un, iespējams, palielināt riepu spiedienu, uzlieciet vienu šļūtenes galu (tālāk no spiediena 

mērierīces) uz gaisa izplūdes atveres un otru galu uz riepas vārsta. Pārbaudiet spiedienu uz manometrā. Ja 

spiedienu nepieciešams palielināt, ieslēdziet kompresoru pārslēdzot pogu stāvoklī (II) uz ierīces. Izslēdziet 

kompresoru, tiklīdz spiediens uz manometra sasniedz Jums nepieciešamo. Izmantojiet piemērotu uzgali, lai 

piepūstu bumbas, sauļošanās krēslus, laivas u.tml. 
 

Apkope:  

Pirms tīrīšanas atvienojiet putekļu sūcēju no barošanas avota. Nelietojiet tīrīšanai agresīvus vai abrazīvus 

mazgāšanas līdzekļus. Notīriet vāciņu ar mitru drānu. Pēc katras lietošanas iztukšojiet netīrumu tvertni un 

notīriet putekļu filtru. Lai to izdarītu, turiet ierīci pāri atkritumu tvertnei un nospiediet atbrīvošanas pogu, lai 
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atbloķētu netīrumu tvertni. Nolaidiet to uz leju, lai to noņemtu no putekļu sūcēja un lai noņemtu putekļu 

filtru. Putekļu filtru notīrīt no netīrumiem un putekļiem. Putekļu filtru var rūpīgi notīrīt, sūknējot to ar citu 

putekļu sūcēju vai mazgājot ar mazu daudzumu mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī. Pēc mazgāšanas vienmēr 

ļauj putekļu filtram labi izžūt, pirms atkal ievietojat ierīcē. Pēc tīrīšanas ievietojiet atpakaļ (putekļusūcējā) 

putekļu filtru netīrumu tvertnē un nomainiet to ja nepieciešams, notīriet netīrumu tvertni un lieciet to atpakaļ 

motora blokā. Lai nostiprinātu, nospiediet vēlreiz, un pēc tam nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noskanētu 

klikšķis. 

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 

 

Brīdinājums: jebkuras izmaiņas vai pārveidošana ietekmēs produktu drošību. Sargieties no ievainojumu 

riska! Nekad neatveriet ierīces motora bloku. Nekad neveiciet remontu pats! Lietojiet šo ierīci ar rūpēm. To 

var sabojāt trieciens sadursmes vai kritiens pat no zema augstuma. Uzglabāt ierīci prom no temperatūras 

svārstībām. Nekad negremdēt produktu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet, ja tas ir bojāts. Darbības laikā 

neieelpojiet putekļus. Piepūšot riepas vai piepūšamus produktus, ievērojiet ražotāja ieteikumus par gaisa 

spiedienu. Neļaujiet bērniem rīkoties ar ierīci bez uzraudzības. 

 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības 

aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava atkritumu 

apsaimniekotāja. 

Importēts no Čehijas. 

 

Tehniskie parametri: 

Barošanas avots: 12 V automašīnas savienotājs 

Jaudas: 60-85 W 

Kompresors: 17 bar 

Strāvas vada garums: 300 cm 

Izmēri: 33 x 15 x 11 cm 

Svars: 934 g 

Iepakojuma saturs: 

- Lietošanas instrukcija 

- Putekļu sūcējs ar kompresoru 

- Šļūtene ar manometru 

- Pagarinājuma uzgalis 

- Birstīte (var pievienot pagarinājumam) 

- Piepūšanas uzgaļu komplekts (3 gab.) 


