Terra-S Standard Kit käyttö- ja turvallisuusohjeet 12 V kompressorille
Käyttö
1. Poista renkaan venttiilin suojakorkki.
2. Kiinnitä kompressorin venttiililiitin venttiiliin myötäpäivään kiertäen, kunnes se on kiinnittynyt
tiiviisti. (Kuva 1.)
3. Kiinnitä kompressorin 12 V virtaliitin ajoneuvon 12 V virtapistokkeeseen. (Kuva 2.) Laita ajoneuvon
sytytysvirta päälle. Tämän jälkeen käynnistä kompressori painamalla kompressorin on/off-kytkin
”ON” asentoon.
4. Joissain harvoissa tapauksissa, rengas saattaa osittain irrota vanteelta, jolloin ilma pääsee
karkaamaan ulos rengasta täyttäessä. Tässä tapauksessa suositellaan auton nostamista (tunkilla)
ylös renkaan täytön ajaksi.
5. Renkaan täyttöön tarvittava aika vaihtelee renkaittain ja sen mukaan, kuinka paljon rengas on
ehtinyt tyhjentyä.

Kuva 1.

Kuva 2.

Varoitus
Käytä aina kompressorissa olevaa mittaria tarkistaaksesi renkaissa oleva paine. Kompressorin pohjassa on
adapteri, jolla voit täyttää esim. jalkapallon.
HUOM! Pallot, uimalelut, ilmapatjat jne. tuotteissa ei aina ole ilmoitettu maksimi painemäärää. Ole tällöin
erittäin varovainen, ettet ylitäytä tuotetta.

Vikatilanteita
Kompressori ei käynnisty / polttaa sulakkeen
1. Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni auton 12 V virtapistokkeessa.
2. Varmista, että virtaliittimessä tai virtapistokkeessa ei ole likaa tai roskaa. Käytä sähköä
johtamatonta työkalua lian poistamiseen. Ei sormin tai esim. avaimilla.
3. Tarkista auton 12 V virtapistokkeen sulake. Tulisi olla min. 15 ampeeria.
Kompressori käy hitaasti
1. Liian alhainen jännite. Tarkista ajoneuvon akun kunto.
2. Käynnistä ajoneuvon moottori ja anna sen tyhjäkäydä, kunnes akun jännite nousee tarvittavalle
tasolle.
3. Anna ajoneuvon käydä kompressorin käytön aikana.
4. Pyörittele virtaliitintä ajoneuvon virtaliittimessä useaan kertaan.
Kompressori käy mutta rengas ei täyty
1. Tarkista, että ilmaliitin on kunnolla kiinnitetty venttiiliin.
2. Tarkista ilmaletku on ehjä.
3. Tarkista rengas tai muu artikkeli vuotojen varalta.
Varoitus
1. Varo ylitäyttöä. Useimmat auton renkaat voidaan täyttää 1.7 – 2.3 bariin renkaasta riippuen. Jotkin
kuorma-auton ja moottoripyörän renkaat vaativat enemmän, kuin 2.9 baria.
2. Älä käytä kompressoria kauempaa kuin 15 minuuttia kerralla. Kompressori saattaa lämmetä käytön
aikana, mutta se ei vaikuta kompressorin sen toimintaan. 15 minuutin käytön jälkeen, anna
kompressorin jäähtyä noin 10 minuuttia ennen kuin käytät kompressoria uudelleen.
3. Kompressori ei ole lelu. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Terra-S Standard Kit
Käyttöohjeet
Älä käytä Terra-S tuotetta, jos rengas on vaurioitunut ajettaessa tyhjällä renkaalla. Pienet pistoreiät,
etenkin renkaan kulutuspinnalla, voidaan korjata Terra-S:n avulla. Älä irrota mahdollisia ruuveja tai nauloja
renkaasta. Terra-S:ää voidaan käyttää -30 ⁰C - +70⁰C lämpötiloissa.
A Ravista pulloa ja kierrä letku (1) pulloon (korkki puhkaisee pullon tiivisteen)
B Poista venttiilin suojus renkaan venttiilistä. Irrota venttiilin sielu (2) siihen tarkoitetulla avaimella (3). Älä
jätä venttiilin sielua hiekkaan tai likaan.
C Poista pullon letkusta (1) korkki (4) ja aseta letku renkaan venttiiliin.
D Pidä täyteainepulloa ylösalaisin ja purista. Tyhjennä koko pullon sisältö renkaaseen. Täytön jälkeen aseta
venttiilin sielu (2) tiukasti takaisin renkaan venttiiliin avaimen (3) avulla.
E Ruuvaa täyttöletku (5) renkaan venttiiliin. Sovita pistoke auton 12 V virtapistokkeeseen. Täytä rengas. Älä
käytä kompressoria kuin enintään 15 minuuttia ylikuumenemisen takia. Jos vaadittua ilmanpainetta ei
saavuteta, aja noin 10 metriä eteen- tai taaksepäin, jotta tiivistysaine leviää kunnolla renkaan sisällä. Toista
renkaan täyttö. Jatka matkaa välittömästi, jotta tiivistysaine leviää tasaisesti. Maksiminopeus 80 km/h.
F Tarkista ilmanpaine 10 minuutin kuluttua. Jos renkaan ilmanpaine on laskenut alle minimin (8) älä jatka
matkaa. Jos renkaassa on vielä ilmanpainetta yli minimimäärän, korjaa ilmanpaine rengaspainetaulukon
mukaisesti. Kiinnitä mukana tuleva nopeusvaroitustarra (7) kuljettajan näkyville. Hävitä käytetty Terra-S
pullo huoltoasemalla.
Varoitus! Jos vaadittavaa ilmanpainetta ei saavuteta, rengas on pahoin vahingoittunut. Tässä tapauksessa
rengasta ei voida paikata Terra-S:n avulla. Tällöin soita huoltoasemalle tai 24 h palveluun.
Varoitus! Vaihda rengas lähimmällä huoltoasemalla.

