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Κωδ: ΑΜΠΟΛΤ 

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΑ AIR BOLT 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας κομπρεσέρ αέρα Air Bolt®. Θα σας επιτρέψει να φουσκώνετε γρήγορα και εύκολα 
όλους τους τύπους ελαστικών και φουσκωτού αθλητικού εξοπλισμού. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και δώστε προσοχή σε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν για πρώτη φορά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΑΣΙΜΑΤΟΣ: Φουσκώνετε τα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το υπερβολικό φούσκωμα 
μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο, φθορές και τραυματισμούς. 
- Το συγκεκριμένο κομπρεσέρ αέρα δεν προορίζεται για συνεχή χρήση. Η συνεχής χρήση του για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στη συσκευή. Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 10 λεπτά. Μετά από 
10 λεπτά χρήσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για άλλα 10 λεπτά. 

 

Ένδειξη πίεσης 

LED 

Σωλήνας αέρα 

Καλώδιο αντάπτορα αυτοκινήτου 2,85 m 
Ακροφύσιο 

Πλήκτρο ΟΝ / OFF λυχνίας LED 
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- Εάν η συσκευή είναι πολύ ζεστή ή κάνει παράξενο θόρυβο, απενεργοποιήστε την και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 
30 λεπτά. 
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στη βροχή, στο χιόνι, σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν ή σε θερμοκρασίες άνω των 50οC 

(122οF). 
- Μην χρησιμοποιείτε το κομπρεσέρ για ελαστικά υψηλής πίεσης όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά, γεωργικά και 
ειδικά οχήματα. 
- Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν πείρα και δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εκτός 
εάν παρακολουθούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.  
- Ελέγχετε πάντα το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε. 
- Μην χρησιμοποιείτε το κομπρεσέρ εάν έχει υποστεί ζημιά, έχει καμένα ή λειωμένα μέρη του, είναι βρεγμένο ή έχει 
κατεστραμμένα εξαρτήματα. 
- Ποτέ μην εισπνέετε αέρα από το προϊόν και ποτέ μην κατευθύνετε τον αέρα προς το στόμα, τη μύτη, τα μάτια ή σε 
οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα στο σώμα ενός ατόμου ή ζώου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
- Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν σε καλά φωτισμένη περιοχή, μακριά από εύφλεκτα υλικά. 
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. 
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο και ποτέ μην την μεταφέρετε κρατώντας τη από το καλώδιο. 
Ελέγξτε το καλώδιο για ενδείξεις φθοράς, βλάβης και εκτεθειμένων εσωτερικών συρμάτων. Μην εκθέτετε το καλώδιο σε υγρά ή 

αιχμηρά αντικείμενα ή χτυπήματα. 
- Ποτέ μη λυγίζετε ή μπλοκάρετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα ενώ το κομπρεσέρ βρίσκετε σε χρήση. 
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο προϊόν. 
- Για την ασφάλειά σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα σας χρησιμοποιώντας ένα μανόμετρο. 
- Για να αυξήσετε την ισχύ του Air Bolt® σας και να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου, σας συνιστούμε 
να ενεργοποιείτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου κατά τη χρήση του Air Bolt®. 
- Όταν χρησιμοποιείται το Air Bolt®, η περιστροφή υψηλής ταχύτητας του κυλίνδρου και η τριβή που παράγεται στο περίβλημα 
του κινητήρα ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής και του εύκαμπτου σωλήνα αέρα / πίεσης. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και εξακολουθεί να είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
- Εάν η πρίζα του αναπτήρα 12V δεν είναι καθαρή, παρουσιάζει προβλήματα αγωγιμότητας ή έχει καεί η ασφάλεια, το Air Bolt® 
δεν θα λειτουργήσει. Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες είναι σε καλή κατάσταση και ότι η 
ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι σωστή. 
- Μην κοιτάζετε απευθείας στη λυχνία LED. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Αφού χρησιμοποιήσετε το Air Bolt® για 10 λεπτά, αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το 

χρησιμοποιήσετε ξανά. 
 
Περιλαμβάνει 4 ακροφύσια : 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
- Ελαστικά αυτοκινήτων (Σχήμα Α) 
- Ελαστικά ποδηλάτων (Σχήμα Β) 
- Αθλητικός εξοπλισμός (Σχήμα C) 
- Φουσκωτά στρώματα (Σχήμα D, Ε) 
- Ελαστικά καροτσιών (Σχήμα Α) 
Σωστή χρήση 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να φουσκώνει τα ελαστικά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων, μπάλες και μικρά 
στρώματα. 
Προειδοποίηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, SUV και βανάκια. Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα επαγγελματικά 
οχήματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μεγάλα, βαριά ελαστικά όπως εκείνα που βρίσκονται σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα 
κλπ. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
• Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή της αντλίας αέρα και το άλλο στην υποδοχή αναπτήρα 12V 
του αυτοκινήτου σας. 
• Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας από το ελαστικό και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος ενώ φουσκώνετε το ελαστικό. 
• Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα του ελαστικού κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Βεβαιωθείτε ότι ο 
εύκαμπτος σωλήνας αέρα είναι σωστά συνδεδεμένος στη βαλβίδα. Εάν ακούγεται ένας λεπτός ήχος καθώς φουσκώνετε το 
ελαστικό, σφίξτε τη σύνδεση μεταξύ του ακροφύσιου και της βαλβίδας για να αποφύγετε τη διαφυγή αέρα (Εικόνα G). 
• Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο Air Bolt®. Όταν επιτευχθεί η σωστή πίεση, πατήστε ξανά το κουμπί ON / OFF στο Air Bolt® 
για να το απενεργοποιήσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μετρήσετε σωστά και με ακρίβεια την πίεση των ελαστικών, αυτό πρέπει να 
γίνει με το Air Bolt® απενεργοποιημένο, καθώς η πίεση που εμφανίζεται κατά τη χρήση χρησιμεύει μόνο ως οδηγός. 
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πίεση των ελαστικών σας πρέπει να μειωθεί, αυτό πρέπει να γίνει με το χέρι, αφού η Air Bolt® δεν 
περιλαμβάνει αυτή τη λειτουργία. 
• Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα, αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη βαλβίδα του ελαστικού και μην ξεχάσετε να 
επανατοποθετήσετε το καπάκι της βαλβίδας του ελαστικού. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φουσκώνετε πάντα τα ελαστικά σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Αυτές οι συστάσεις 
βρίσκονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σε αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού ή στο κάλυμμα της 
δεξαμενής καυσίμου.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Είναι σημαντικό να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας κάθε μήνα. Η ανεπαρκής πίεση μειώνει τη διάρκεια ζωής και την 
απόδοση των ελαστικών σας, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά 
σας. 
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα του κομπρεσέρ αέρα στη βαλβίδα του ελαστικού. Το μανόμετρο θα δείξει την πίεση των 
ελαστικών. Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε το κομπρεσέρ αέρα στην υποδοχή αναπτήρα 12V για να μετρήσετε την πίεση. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 
Συνδέστε το Air Bolt® με την υποδοχή αναπτήρα 12V στο αυτοκίνητό σας. 
Πατήστε το κουμπί ON / OFF της λυχνίας LED για να το ενεργοποιήσετε. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΩΝ 
Για να χρησιμοποιήσετε τα ακροφύσια για μπάλες, ποδήλατα και αξεσουάρ πισίνας, απλά βιδώστε το σωστό στο ακροφύσιο του 
σωλήνα αέρα (Σχήμα F). 
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο σύνδεσμο της αντλίας αέρα και το άλλο στην υποδοχή αναπτήρα 12V 
του οχήματός σας. 

Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο Air Bolt® για να το ενεργοποιήσετε. Όταν επιτευχθεί η σωστή πίεση, πατήστε ξανά το κουμπί 
ON / OFF στο Air Bolt® για να το απενεργοποιήσετε. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν παραφουσκώσατε το αντικείμενο. Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του αντικειμένου για να βρείτε το 
συνιστώμενο επίπεδο πλήρωσης. 
Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να το απενεργοποιήσετε. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα και αφαιρέστε το ακροφύσιο από 
το αντικείμενο. 
Το Air Bolt® περιλαμβάνει τέσσερα ακροφύσια εκτός από το ακροφύσιο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα. Αυτό το 
ενσωματωμένο ακροφύσιο δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και ποδηλάτων (με βαλβίδες Schrader). 
 
Τα 4 πρόσθετα ακροφύσια περιλαμβάνουν: 
- 1 ακροφύσιο για μπάλες (Σχήμα C) 
- 2 ακροφύσια με διαφορετικές διαμέτρους για φουσκωτά στρώματα και παιχνίδια για πισίνες (Σχήμα D, Ε) 
- 1 ακροφύσιο ποδηλάτου (για ποδήλατα με βαλβίδες Presta) (Σχήμα Β)  
 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΠΑΛΑΣ (Σχήμα C) 
- Μπάλες μπάσκετ 

- Μπάλες ποδοσφαίρου 
- Μπάλες ράγκμπι 
- Μπάλες βόλεϊ 
- Μπάλες γυμναστικής  
 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (Σχήμα D, Ε) 
- Μπαλόνια 
- Μικρά φουσκωτά στρώματα 
- Παιχνίδια πισίνας 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Καθαρίστε το Air Bolt® με ένα καθαρό, στεγνό πανί. 
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το Air Bolt®, βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένο από σκόνη και ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τη σωστή λειτουργία του. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κωδικός προϊόντος : VVAVACIND0378 
Σύνδεση: 12V 10 A μέσω μιας υποδοχής αναπτήρα αυτοκινήτου 
Έξοδος αντλίας: Μέγ. 7 kg / cm2 ή 100 PSI 
Μήκος καλωδίου σύνδεσης: περίπου. 2,85 μ.  
Μήκος του σωλήνα αέρα: περίπου. 0,58 m  
Μετρητής πίεσης: 0 - 7 kg / cm2 ή 0-100 PSI  
Μέγιστο διάστημα συνεχούς λειτουργίας: 10 λεπτά 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 

συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες. 

 
 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 

τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 

 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 
 


