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PRODUKT

Wykonano badania 100%
1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego i cechowania.
2. Pomiary parametrów elektrycznych oraz ciœnienia nominalnego w czasie pracy pod obci¹¿eniem 30min.
3. Urz¹dzenie zasilane napiêciem bezpiecznym.

POLSKI

ELEKTROTECHNICZNA SPÓ£DZIELNIA INWALIDÓW “ELSIN”
57-200 Z¹bkowice Œl. • ul. B. Prusa 10
Telefon: 690 478 429 (Dzia³ Sprzeda¿y)
www.elsin.pl • e-mail: elsin@elsin.pl

NKJ

Data produkcji

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, wyrób
ten podlega wymaganiom w zakresie jego usuwania po zakoñczeniu u¿ytkowania. W przypadku
zu¿ycia wyrobu, nie powinien byæ on wyrzucany na œmieci wraz z innymi odpadami, a oddany do
specjalnego punktu zajmuj¹cego siê przetwarzaniem elektrycznego i elektronicznego surowca.
Przedstawia to symbol przekreœlonego kontenera ko³owego, umieszczony na wyrobie lub instrukcji
obs³ugi. Pozbywaj¹c siê zu¿ytego sprzêtu zgodnie z zaleceniami, nie dopuszczasz do negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko naturalne oraz ludzi, jakie mog³o by mieæ w przypadku nieprawid³owego utylizowania
tego odpadu. Elementy wchodz¹ce w sk³ad wyrobu zostan¹ powtórnie wykorzystane, w procesie odzysku,
recyklingu, np.: z³om stalowy, elementy z tworzyw sztucznych, opakowania. Recykling materia³ów zmniejsza
zu¿ycie naturalnych zasobów ziemi, a tym samym chroni nasze œrodowisko przyrodnicze. Zu¿yty (niepotrzebny)
wyrób odstawia siê do wyspecjalizowanych firm zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.
W przypadku zakupu nowego wyrobu, zu¿yty sprzêt (tego samego rodzaju) mo¿na oddaæ nieodp³atnie do sklepu
lub bezpoœrednio do producenta celem dalszego odzysku i przetworzenia.
Proces odzysku i przetworzenia/recyklingu jest wykonywany przez specjalistyczne firmy z którymi producent ma
podpisane odpowiednie umowy.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, Kupuj¹cemu przys³uguje prawo do reklamacji na podstawie rêkojmi.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Sprzedawca, do którego nale¿y skierowaæ pismo reklamacyjne. Okres trwania
rêkojmi wynosi 2 lata od daty wydania/sprzeda¿y wyrobu.
1. Producent - E.S.I. "ELSIN" oœwiadcza, ¿e wyrób jest wolny od wad i udziela gwarancji na okres 2 lat od daty
sprzeda¿y wyrobu.
2. Producent nie odpowiada za szkodzenia mechaniczne elementów zewnêtrznych /rozbicia, urwanie
elementów itp./ z winy u¿ytkownika oraz uszkodzenia powsta³e z nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji
i obs³ugi.
3. Samowolne wykonywanie napraw przez u¿ytkownika lub inne osoby nieuprawnione do œwiadczenia
napraw gwarancyjnych powoduje utratê uprawnieñ z tytu³u gwarancji oraz rêkojmi.
4. Karta gwarancyjna jest wa¿na, je¿eli posiada wpisan¹ datê sprzeda¿y potwierdzon¹ piecz¹tk¹ i podpisem
sprzedawcy bez skreœleñ i poprawek. Do karty gwarancyjnej nale¿y do³¹czyæ kopiê dokumentu zakupu z dat¹
sprzeda¿y wyrobu.
5. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych licz¹c od dnia przyjêcia wyrobu do Serwisu.
Producent zastrzega sobie prawo do wyd³u¿enia czasu naprawy ze wzglêdu na nieprzewidziane okolicznoœci
uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie naprawy lub zaistnienie si³y wy¿szej. W sytuacjach wymienionych powy¿ej
termin nie powinien przekraczaæ 30 dni roboczych.
6. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwis) dokonuje producent:
E.S.I. “ELSIN”; 57-200 Z¹bkowice Œl; ul. Boles³awa Prusa 10.
DATA SPRZEDA¯Y

PIECZ¥TKA i PODPIS SPRZEDAWCY

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê i akceptujê warunki niniejszej gwarancji

Imiê, nazwisko, adres i podpis klienta
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- Zwin¹æ przewód zasilaj¹cy (7), wê¿yk (4), a dla sprê¿arki SM-2 schowaæ do schowka (10).

Sprê¿arka jest miniaturowym kompresorem powietrza napêdzanym silnikiem elektrycznym pr¹du sta³ego
DC 12V lub 24V umieszczonym w obudowie z tworzywa sztucznego (1). Odmiany sprê¿arki SM-1 i SM-2 ró¿ni¹
siê jedynie rodzajem obudowy (1) rysunek str. 3. Pozosta³e wyposa¿enie sprê¿arek SM-1 i SM-2 jest identyczne.
W sk³ad kompletu sprê¿arki wchodz¹: modu³ sprê¿arki z silnikiem (2) /wewn¹trz obudowy/, manometr (3), wê¿yk
(4) zakoñczony koñcówk¹ zaciskow¹ (5), dodatkowa koñcówka sto¿kowa (6) do pompowania sprzêtu
turystycznego, przewód zasilaj¹cy (7) zakoñczony wtykiem koncetrycznym (8) “zapalniczkowym”, ³¹cznik
klawiszowy (9) do w³¹czenia i wy³¹czenia pracy sprê¿arki. Sprê¿arka SM-2 posiada dodatkowo schowek na
przewody (10).

Sprê¿arkê nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych w temp. +5 do +45°C lub w baga¿niku pojazdu,
gara¿owanego w podobnych warunkach. Niestosowanie siê do powy¿szych zaleceñ mo¿e spowodowaæ
unieruchomienie sprê¿arki.
Uruchomienie i pracê bez obci¹¿enia przez kilka minut zaleca siê wykonywaæ przynajmniej raz na miesi¹c
w przypadku rzadkiego u¿ytkowania.

Sprê¿arki SM-1 i SM-2 s¹ przeznaczone do pompowania kó³ samochodów osobowych, motocykli, motorowerów,
rowerów oraz sprzêtu sportowo-turystycznego (pi³ki, materace, itp.), przy zasilaniu z akumulatora
samochodowego poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej.
W przypadku potrzeby korzystania ze sprê¿arki w warunkach domowych mo¿na do jej zasilania u¿yæ specjalnych
prostowników BNW 12/8 TG - produkcji “ELSIN”, wyposa¿onych w gniazdo “zapalniczkowe”.
Ciœnienie nominalne:
Ciœnienie maksymalne:
Wydajnoœæ przy ciœnieniu 0,2 MPa:
Napiêcie znamionowe:
Pr¹d znamionowy przy ciœnieniu 0,5 MPa:
Tryb pracy:
- Czas pracy bez przerwy:

- 0,35 MPa
- 0,5 MPa
- 0,15m3/h
- 12V DC (na zamówienie 24V DC)
- max. 6A
- S3 50%
- max. 30min.

- Czas przerwy po 30min. pompowania: - min. 30min.
Masa:

- ok. 2,5kg

1. Modu³ sprê¿arki (2) jest wyposa¿ony w t³ok zapewniaj¹cy bezobs³ugow¹ eksploatacjê. Nie nale¿y stosowaæ
¿adnych preparatów do smarowania elementów sprê¿arki. W przypadku rzadkiego u¿ytkowania, zaleca
siê przynajmniej raz na miesi¹c uruchomienie na kilka minut sprê¿arki bez obci¹¿enia. Zwiêksza to
¿ywotnoœæ i sprawnoœæ sprê¿arki.

5. Zakoñczenie pompowania:
- Wy³¹czyæ sprê¿arkê ³¹cznikiem (9), od³¹czyæ koñcówkê zaciskow¹ (5) i wtyk koncentryczny (8) od
gniazda “zapalniczki”.

1 - obudowa • 2 - modu³ sprê¿arki z silnikiem • 3 - manometr • 4 - wê¿yk • 5 - koñcówka zaciskowa
• 6 - koñcówka sto¿kowa • 7 - przewód zasilaj¹cy d³. 5m • 8 - wtyk koncentryczny • 9 - ³¹cznik
klawiszowy • 10 - schowek na przewody
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2. Przygotowanie do pracy:
- Otworzyæ schowek na przewody (10) w Sprê¿arki SM-2
- Rozwin¹æ wê¿yk (4) oraz przewód zasilaj¹cy (7)
- Pod³¹czyæ wtyk koncentryczny (8) do gniazda zapalniczki w samochodzie lub do prostownika BNW 12/8 TG produkcji “ELSIN”.
- Uruchomiæ sprê¿arkê ³¹cznikiem (9) - sprê¿arka powinna pracowaæ bez obci¹¿enia oko³o 1 min w celu
zmniejszenia oporów tarcia.
Warunkiem prawid³owej pracy sprê¿arki zasilanej poprzez gniazdo zapalniczki w samochodzie jest sprawny
akumulator. W przypadku roz³adowanego akumulatora zaleca siê u¿ytkowanie sprê¿arki z za³¹czonym
silnikiem samochodu.
3. Pompowanie ko³a (samochodu, motocykla, motoroweru, roweru):
- Na³o¿yæ koñcówkê zaciskow¹ (5) wê¿yka na zawór (1) ko³a i zacisn¹æ skrzyde³ko
(2) wg rysunku.
- Sprawdzaæ okresowo ciœnienie w kole po wy³¹czeniu sprê¿arki ³¹cznikiem
klawiszowym (9) przez odczyt wskazañ manometru (3). Tryb pracy “S3 50%”
oznacza pracê ci¹g³¹ 30min, a nastêpnie przerwê ok. 30min.
- Pompowaæ do wymaganego ciœnienia. Przestrzegaæ trybu pracy “S3 50%” wg danych
technicznych.
4. Pompowanie sprzêtu sportowo turystycznego
- Za³o¿yæ do koñcówki (5) dodatkow¹ koñcówkê sto¿kow¹ (6).
- Pompowaæ sprzêt dociskaj¹c rêcznie koñcówki do otworu pi³ki, materaca,
itp. Sprawdzaæ okresowo ciœnienie jak w pkt. 3.

