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MANUAL DO USUÁRIO

COMPRESSOR DE AR
codeautomotive.store
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

.
Voltagem: 12V DC
Voltagem de trabalho: 10.8V ~15.5V DC

Compatível com pneus, boias,
bolas e objetos inﬂáveis que
utilizem um dos adaptadores
contidos na embalagem.

Período máximo de uso contínuo: 15 minutos
Utilização: eletrônica
Tipo de motor: cobre, dando mais estabilidade e resistência ao motor
Método de aplicação: 1 pistão
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Eﬁciência: 92%
Botão ON/OFF de acionamento: sim

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
* Antes de utilizar o aparelho, leia todo o manual de instrução;
* O compressor chega a uma medida muito aproximada em pneu de veículos;
* Ao utilizar o compressor, certiﬁque-se de que ele está em um local ventilado
para sua utilização;
* Ventoinha acoplada ao eixo do motor, trazendo mais eﬁciência ao item.
Conecte o ﬁo do compressor no isqueiro do carro e ligue a ignição para ativar a
compressão de ar.

CONTEÚDO
* 1x compressor de ar automotivo
* 3x bicos acopláveis para encher bicicleta, bola e demais inﬂáveis

..

DC do veículo;
Tome cuidado com a conexão elétrica do compressor de ar, pois utilizações
em circuitos de voltagens superiores a 12V DC podem daniﬁcar o produto.
Dessa maneira, sempre tenha atenção especial ao manual do veículo ou
consulte seu mecânico antes de conectar seu compressor;
e eﬁciente.
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TERMO DE CONFORMIDADE
Declaração de conformidade aplicável para países da UE.
A Code declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da
CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS
(2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com
a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 /
EN 1494:2000 + A1:2008.
Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o
seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos
com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de
coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual
efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do
usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso
alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

LOCAL SUJEITO
A ALTA
TEMPERATURA

A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à
reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para
evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem
dos materiais que compõem o produto. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de
alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for
transformado ou modiﬁcado sua autorização.
Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
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Evitar o contato com o encaixe
de metal do compressor de ar
conforme a ilustração acima. O
encaixe de metal entre a
mangueira de ar e o medidor
pode atingir temperatura
elevada.
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