Tack för att du köpte Coolado tPump X!
Upptäck de oändliga användningarna av den här lilla
smarta enheten och dela din erfarenhet på vår
webbplats: www.coolado.com

T·PUMP X BRUKSANVISNING
SNÖRLÖS LUFTPUMPA MED HÖGT TRYCK FÖR DÄCK

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten. Bruksanvisningen innehåller
information om hur du använder pumpen korrekt samt viktiga försiktighetsåtgärder. Denna produkt är ett
verktyg, inte en leksak. Den bärbara smarta pumpen är lämplig för påfyllning av luft av bildäck,
motorcykeldäck och cykeldäck samt för bollar och andra föremål med högt tryck. Ställ in rätt lufttryck före
luftpåfyllning (se referenstryck i tabellen). Pumpen och slangen blir varma vid långvarig drift (över 10
minuter). Låt pumpen svalna i minst 15 minuter innan fortsatt användning efter långvarig drift .Håll
produkten utom räckhåll för barn.

TPump X är en bärbar smart luftkompressor, lämplig för
uppblåsning av bildäck, motorcykeldäck, cykeldäck, bollar och
andra högtrycksgummibåtar.

1. RUTAN INNEHÅLL
- tPump X
- Rör med Schrader-ventiladapter
- 3 tillbehörsadaptrar
- Presta ventiladapter
- Munstycksadapter av plast
- Kulnåladapter
- USB-C laddningskabel
- Skyddsfodral

3. INCLUDED ADAPTORS
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Slang med Schrader-ventil
Presta-ventiladapter
Munstycksadapter i plast
Bollnåladapter

Slang
Schrader-ventil
Pekskärm
Slangkontakt
Lampa
Laddningsport (USB C)
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Batteriindikatorlampa
Växlande lufttrycksenhet
Lampknapp
“ + " knapp
På/av knapp
" - " knapp

4. ANVÄNDNING
Slå på skärmen
1
2
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2. BESKRIVNING
1
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5
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Pumpen startar automatiskt och skärmen tänds när du
drar ut slangen
Skärmen stängs automatiskt av om pumpen inte
används under tre minuter.
Om slangen dragits ut och pumpen automatiskt
stängts av kan du slå på den igen genom att trycka på
strömknappen.

Battery indicator
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Batteriindikatorn visar återstående ström i olika färger:
Lysande blå lampa: 30 % återstående ström
Lysande röd lampa: 20–30 % återstående ström
Blinkande röd lampa: Under 20 % återstående ström,
ladda batteriet

1
2
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Laddning
- Ladda batteriet före du använder enheten för första
gången..
- Anslut enheten med en laddningskabel 5 V, 2 A till
laddaren (ingår ej).
- Batteriindikatorn lyser under laddningen:
# Blinkande blått ljus: laddar
# Lysande grönt ljus: fulladdad

5. ANVÄNDA OLIKA MUNSTYCKEN
SCHRADER-VENTIL
Slangen har en Schrader-ventil som standard, den passar
för:
1 Terrängcyklar
2 Elcyklar
3 Motorcyklar
4 Bilar
Anslut slangen till däckets ventil.

Produktkategori

Produkttyp

Rekommender

Bicycle

12-16 tum cykeldäck
20-24 tum cykeldäck
26-29 tum cykeldäck

2,0-3,5 bar
2,7-3,5 bar
3,0-4,5 bar

Motorbike

Motorcykeldäck

1.8-3.0 bar

Car

Däck för små bilar

2.2-2.8 bar

Ball

Basketboll
Fotboll
Volleyboll
Rugbyboll

0,5-0,6 bar
0,5-1,1 bar
0,3-0,4 bar
0,8-1,0 bar

PRESTAVENTIL
Anslut Presta-adaptern i pumpens slang, anslut sedan
Presta-ventilen. Passar för:
1 Landsvägscyklar
2 Vissa terrängcyklar

BOLLNÅL
Anslut bollnåladaptern till pumpens slang, fukta nålen
något och skjut in den i bollens ventil. Passar för:
1
2
3

Basketbollar
Fotbollar
Övriga bollar

Plastic nozzle adaptor
Anslut plastmunstycksadaptern till pumpens rör, använd
detta munstycke på mjuka gummiventiler. Passar för:
1
2

Pool flyter
Spräng leksaker

6. IGENKÄNNING AV LUFTTRYCK
Det verkliga trycket visas på skärmen när strömmen är
på och slangen är ansluten till pumpen.

7. STÄLLA IN RÄTT LUFTTRYCK
För din säkerhet och för att undvika faror orsakade av
undertryck eller övertryck, kontrollera det behövliga
trycket för produkten i produktens bruksanvisning eller
på annat sätt.

8. PRODUKTINFORMATION
Inställningsområde för tryck

0.2~10.3bar/3~150psi

Storlek

Ø70x140mm (utan slang)

Brukstemperatur

Laddning: 0°C~45°C
Urladdning: -10°C~45°C

Förvaringstemperatur

-10°C~45°C

Slangstorlek

175±5mm, inklusive munstycke

Batterikapacitet

2600mAh

Buller

Under 75 dB från en meter

Ingångsström

5v 2A

Laddning

USB-Type-C

Charging time

Under 4 timmar

Lufttrycksmätarens exakthet

35±1.5psi

Förvandling av enhet: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.

9. FÖRINSTÄLLDA DÄCKTRYCK
LÄGESKNAPP
Tryck snabbt en gång på lägesknappen för att välja mellan de
fem påfyllningslägena. Välj rätt förinställning före du startar
påfyllningen och håll in lägesknappen för att byta tryckenhet
Standardtryck är 35 psi. Det förinställda trycket kan justeras
fritt före påfyllning (värden och enheter kan sparas i minnet).
Inställningsområde: 3–150 psi

Cykelläge: standard 3,1 bar
Inställningsområde: 2 – 4,5 bar

BÖRJA PÅFYLLNING
Tryck på strömknappen för att starta luftpåfyllningen.
Det nuvarande trycket visas på skärmen. Pumpen har en
bullernivå på 75–80 dB vid normal drift. Vid långvarig drift
blir slangen och pumpen varma. Undvik långvarig drift
(över 10minuter) och undvik att slangen och pumpen utsätts
för fukt.
Låt pumpen svalna innan du rör vid den.

STOPPA PÅFYLLNING
Då lufttrycket uppnår det inställda värdet stängs pumpen av
automatiskt. Du kan även avbryta påfyllningen genom att
trycka på strömknappen

STÄNGA AV
Motorcykelläge: standard 2,4 bar
Inställningsområde: 1,8 – 3 bar

Billäge: standard 2,5 bar
Inställningsområde: 1,8 – 3,5 bar

Bolläge: standard 0,5 bar
Inställningsområde: 0,25 - 1,1 bar

JUSTERA FÖRINSTÄLLNINGAR
Då du valt förinställning, tryck snabbt på + eller – för att ställa
in förinställningen. Håll in + eller – för att snabbt ställa in
trycket

När du ställer in förinställningen blinkar siffran för att visa det
justerade trycket. Siffran slutar blinka och visar det valda
trycket.

LAMPA
När du ställer in förinställningen blinkar siffran för att visa det
justerade trycket. Siffran slutar blinka och visar det valda
trycket

Pumpen stängs av automatiskt efter 10 sekunder när slangen
skjuts in i pumpen. Håll in strömknappen för att manuellt
stänga av pumpe

BATTERI OCH BATTERIETS DRIFTTID
- Ett fulladdat batteri har en drifttid på cirka 30 minuter
i en 25-gradig miljö.
- Vid högre tryck eller lägre omgivningstemperatur är
drifttiden kortare.

10. SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR
- Inflationstrycket för föremål som ballonger, leksakbollar, simringar och andra produkter är lägre än
luftpumpens räckvidd, och uppblåsningen kan inte
stoppas automatiskt av det förinställda trycket.
Coolado ePump är ett bättre val för dessa artiklar.
- Bekräfta det lufttryckvärde som krävs för att undvika
skador orsakade av sprängning med överinflation
innan du blåser upp det.
- Undvik att placera den i en miljö med hög temperatur,
t.ex. en bil som kan utsättas för direkt solljus.
- Böj eller tramp inte på uppblåsningsröret under
uppblåsning för att hålla luftflödet smidigt.
- Böj eller tramp inte på uppblåsningsröret under
uppblåsning för att hålla luftflödet smidigt.
- Skydda pumpen mot fukt, kraftiga fall, nedsänkning av
vatten och intrång i lera eller sand;
- Det finns en likströmsmotor i luftpumpen som kan
generera elektriska gnistor under drift.

Lägg den inte nära brandfarliga vätskor eller gaser när
den används.
- Denna produkt är ett professionellt verktyg och inte
en leksak, håll dig borta från barn; håll ett säkert
avstånd från barn när du blåser upp föremål;
- Innan du ställer in inflationstryckvärdet, se till att du
har valt rätt mätenhet, det kan leda till högt lufttrycksrisk.

11. FELSÖKNING
FEL

LÖSNING

Långsam påfyllning

1. Kontrollera batteriets laddning
2. Kontrollera att slangen inte läcker
3. Kontrollera slangens anslutningar

Kan inte blåsa upp när
Sätter på

1. Kontrollera att du dragit ut slangen.
Slangen måste dras ut för att pumpen ska
fungera.
2. Kontrollera batteriets laddning
3. Kontrollera om det nuvarande
däcktrycket är större än det inställda

Det förinställda trycket
kan inte ändras

1. Kontrollera att du är i rätt läge
2. Välj ett fritt läge utan en lysande ikon. Nu
kan trycket ställas in mellan 3–150 psi.

Påfyllningen fungerar
normalt, men siffran 0
visas

Ballonger och andra produkter med lågt
tryck finns inte inom pumpens mätområde

Pumpen stängs av
automatiskt efter att
du ansluter en ventiladapter

Tryck på strömknappen för att starta
pumpen.

Luftläckage vid anslutning av slang

Dra åt slangen

Strömindikatorn byter
färg under påfyllning
jämfört med standbyläge

Litiumbatteriets spänning sjunker avsevärt
under drift, vilket leder till att indikatorns
färg ändrar under användning. Detta är inte
ett funktionsfel.

12. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
- Torka endast av Coolado t-Pumpens yta med en torr
och mjuk trasa.
- Produkten har ett inbyggt, stationärt batteri. Släng inte
produkten på eld eller bland hushållsavfall. Litiumbatteriet kan orsaka brand, självantändning eller explosion
vid överhettning, stötar eller i kontakt med vatten.
- Produktens förvaringstemperatur får inte sjunka
under -10°C eller överskrida 45 °C. En för varm eller
kall omgivning förkortar produktens livslängd och
skadar det inbyggda batteriet.
- Batteriet kan skadas om produkten inte används under
en längre tid. Vi rekommenderar att du laddar pumpen
minst var tredje månad.

13. GARANTI
- Coolados garanti är i enlighet med EU:s lagstiftning
och bestämmelser.
- 15 dagars pengarna tillbaka-garanti. Pumpen ska
returneras i en hel originalförpackning. (Se anvisningar
för returnering på vår hemsida.)
- Coolado beviljar ett års garanti för fel orsakade vid
normal användning. Felanvändning eller självförvållade
skador täcks inte av garantin.
- Lägg produkten och tillbehören i originalförpackningen om den ska bytas ut.
- Garantin är begränsad till pumpens värde.
- Skador på produkten orsakade av bland annat
felanvändning, vattenskador, felaktig laddare, höga
temperaturer, motorbrännskador på grund av fel
spänning eller självförvållad skada täcks inte av
garantin. Garantin täcker inte heller skador orsakade
av demontering av produkten eller oavsiktlig eller
force majeure-skada.
- Vid VARJE FALL begränsas Coolados ansvar av
pumpens värde.
- Coolado är inte ansvarig för skada på person och/eller
egendom.
På vår hemsida hittar du den här
manualen på flera språk. Skanna den här
QR-koden eller gå till vår webbplats:
https://www.coolado.com/manuals

