
BRUGERVEJLEDNING 
 
 
AUTOZONE-5000P Power Kit 

 

 
 
ADVARSEL: 
Læs og følg alle sikkerhedsregler og driftsvejledninger inden enhver brug af 
dette produkt. 
GEM DISSE INSTRUKTIONER. 
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AUTOZONE-5000P Power Kit – medfølgende tilbehør 
 

 
VIGTIGT: produktet skal lades fuldt op straks efter køb. 
Sørg for at lade produktet fuldt op efter brug eller for minimum hver 
3 måned for at sikre en lang levetid på batteriet. 
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SIKKERHEDS INFORMATION 
1. Undgå farlige situationer. Oplad aldrig produktet i regn, sne 

eller fugtige omgivelser.  
2. Produktet må ikke anvendes i nærheden af eksplosive 

gasser da der kan dannes gnister ved 
montering/afmontering af produktet. 

3. Produktet skal lades i ventilerede omgivelser. Rygning eller brug 
af åben ild i nærheden af et batteri under opladning kan medføre 
eksplosion af knaldgasser. 

4. Produktet må ikke brændes eller forbrændes da batterierne 
kan eksplodere og forårsage skade på materiel eller 
personskade. Ved forbrænding af batteriet kan der udvikles 
giftige dampe og restaffald. 

5. Produktet må ikke knuses, smides med eller på anden måde 
beskadiges. 

6. Anvend ikke produktet hvis det er beskadiget.  
7. ADVARSEL: Produktet må ikke skilles ad da det kan medføre 

risiko for stød, brand eller eksponering for kemikalier. 
8. Batteriets kemikalier kan forårsage alvorlige forbrændinger. 

Undgå kontakt med øjne, mund og bart hud. Hvis batteriet 
lækker anvend da gummi- eller neopren-handsker ved 
bortskaffelse. Ved kontakt med huden vask da grundigt med 
vand og sæbe og skyl efter med eddike. Ved kontakt med 
øjnene skyl da grundigt med vand i 20 minutter og søg straks 
lægehjælp. Kommer kemikalierne på tøjet tag da straks tøjet 
af og bortskaf det.  

9. Undgå kortslutning da det kan medføre brand eller personskade. 
Placer aldrig produktet sammen med nøgler, mønter, søm eller 
andre metal objekter da disse kan kortslutte batteriet.  

10. Ved brug af produktet til starthjælp skal produktet være 
minimum 50cm over jorden. 

11. Forsøg aldrig at lade eller yde starthjælp på et frossent batteri. 
Opbevar dette produkt og lader på et tørt og køligt sted. 
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12. Opbevar ikke dette produkt i mere end 10 dage, hvor 
temperaturen kan overskride 50 grader da det kan beskadige 
produktet. Det kan være i direkte sollys eller i bilen om 
sommeren.  

13. Produktet er beregnet til privat brug og bør ikke anvendes til 
kommercielle formål. Forsøg ikke at starte flere køretøjer over 
en kort periode da det kan beskadige produktet. 

14. ADVARSEL: Kontroller følgende inden der ydes starthjælp. 
Det blå stik på “Smart Battery Clamps” er skubbet godt på 
plads i “Engine Start Socket” og at batteriets poler er rene og 
fri for rust så batteriklemmerne kan få en god forbindelse med 
batteriets poler. 

15. ADVARSEL: Fjern jump starteren fra bilens batteri senest 30 
sekunder efter køretøjet er startet. Dette gøres ved at “Smart 
Battery Clamps” først afmonteres på jump starteren og 
herefter fra batteriets poler. 

16. ADVARSEL: Anvend kun de medfølgende ladekabler til 
dette produkt. 

17. ADVARSEL: Bortskaffelse af produktet. Dette produkt 
indeholder et Lithium Polymer batteri. 
Når batteriet er defekt skal det bortskaffes i henhold til 
gældende lovgivning.  

18. ADVARSEL: Produktet må ikke anvendes af børn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USER’S MANUAL PAGE 5  

AUTOZONE-5000P POWER BANK / JUMP STARTER 
Produktet er beskyttet mod lav spændingsniveau (på batteriet i 
produktet). Produktet er gnistfri, beskyttet mod forkert polarisering 
og kortslutning. Produktet kan anvendes som starthjælp op til 60 
gange på en fuld opladning. Produktet indeholder også en USB 
udgang, 19V DC udgang, 12V DC udgang og en LED lommelygte.  

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
 

Batteri Type Lithium-ion Polymer 

Batteri Kapacitet 44.4WH 

Startstrøm 250A 

Maks Startstrøm (PEAK) 500A 

Jump Start Op til 5.5L motor 

USB Output 5V/2.4A, 5V/2.4A 

LED lommelygte 1W 

19V Output 19V/3.5A til bærbare computere 

12V Output 10A Maks 

Drift temperatur -30˚C ~ +50˚C 

Lade temperatur 0˚C ~ +40˚C 

Opbevarings temperatur -20˚C ~ +35˚C (for 3 months) 
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ENHEDENS FUNKTIONER OG UDSEENDE 

 
 

LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12V 
15V/1A 

Input Port 

Output Port 
19V 

 
EC5 

 
Power 

Flashlight 
Button 

Output 

ENGINE START 
Socket 

Button USB Output 
Ports 
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LCD DISPLAY 
 

1. 15V/1A input 
2. 5V/2.4A output 
3. Light steady on 
4. Light FLASH 
5. 5V/2.4A output 
6. Light SOS 
7. Battery capacity 
8. 12V output 
9. 19V output 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 

7 8 9 
 

LADNING AF LITHIUM ION POWERBANK 
Produktet er delvis opladet fra producenten. Sørg for at oplade 
produktet fuld ud inden ibrugtagning. For at øge batteriets 
levetid skal batteriet lades fuldt op efter hver brug og mindst 
hver 3 måned, hvis det ikke har været i brug siden sidste 
opladning.  
Hvis batterispændingen på batteriet bliver for lav slukker 
enheden for at beskytte sig selv mod skade. Sørg for at 
tilslutte enheden til en oplader og lad produktet helt op. 
Powerbanken må ikke benyttes samtidig med opladning. 

 
Lade mulighed nr. 1: 
Sæt det runde stik på “Wall Charger” i “15V/1A” indgangen på 
Power Banken. Sæt herefter netstikket i stikkontakten. (Se 
detaljeret diagram på næste side) 
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Lademulighed nr. 2: 
Sæt den tynde ende af “Car Charger” ind i “15V/1A” indgangen 
på Power Banken. Sæt herefter den anden ende i bilens 
cigartænder udtag. (Se detaljeret diagram herunder.) 

 
 

Option 1 
Wall Charger 

AUTOZONE-5000P 
Power Bank 

Wall Outlet 

12V Car 
Charger 

 
Car Cigarette lighter 

15V/1A Input 
Charging Port 
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JUMP START KØRETØJETS BATTERI VED AT 
BRUGE AUTOZONE-5000P POWER BANK 

 
FORBIND TIL BATTERIET 

1. Identificer polariteten af batteriets poler. Den positive pol er 
normalt markeret med disse symboler eller tekst (POS, P, +). 
Den negative pol er normalt markeret med disse symboler eller 
tekst (NEG, N, -). 

2. Lav aldrig forbindelser til karburatoren, brændstof tilførsel 
eller tynde metal objekter. 

3. Bekræft om køretøjet er positiv eller negativ jordet. Dette 
gøres ved at konstatere om det er den positive eller negative 
batteri pol der er koblet på bilens chassis. 

4. På et negativ jordet køretøj (det mest normale): Monter først den 
positive (rød) klemme på køretøjets batteri. Monter herefter den 
negative (sort) på køretøjets chassis eller den negative batteri pol. 

5. På et positive jordet køretøj (sjældent): Monter først den negative 
(sort) klemme på køretøjets batteri. Monter herefter den positive 
(rød) på køretøjets chassis eller den positive batteri pol.  

6. Ved afmontering af jump starteren afmonteres 
klemmerne i modsat rækkefølge som ved montering. 
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Montering på køretøjets batteri 
 
 

AUTOZONE-5000P 
Power Bank 

 
 
 
 

Green 
LED 

 
BOOST 
Button 

 
 

Red 
LED 

 
 
 
 
 
 
 
 

Positive 
Clamp 

 
 
 
 
 
 
 

Negative 
Clamp 

 
EC5 
Plug 

 
 
 

- 

Pull rubber tab to open 
ENGINE START 

socket 
 
 

+ 
 

 

12 Volt 
Vehicle 
Battery 
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FREMGANGSMÅDE VED JUMPSTART 
1. Denne enhed er kun beregnet til brug I nødstilfælde. Ikke til 

hyppigt brug i erhvervsøjemed. ENGINE START socket er ALTID 
aktiveret. Forsøg ikke at starte køretøjet hvis kapaciteten på 
Powerbankens batteri er under 30%. 

2. Slå køretøjets tænding fra og sluk for alle elektriske forbrugere  
(radio, lys, air condition, osv.), og afbryd alle elektroniske 
enheder tilsluttet. 

3. Forbind power bankens klemmer til batteriets poler jævnfør punkt 
3,4,5 I afsnittet “Forbind til køretøjets batteri”.  

4. Forbind “EC5 plug” på jumper cables til “ENGINE START 
socket” på Power BANK. Hvis den grønne LED ikke lyser så 
brug BOOST funktion. Se afsnittet ”anvendelse af BOOST 
funktion” 

5. Forsøg at starte køretøjet. De fleste køretøjer vil starte med det 
samme. Hvis motoren ikke er startet efter 5 sekunder stop da 
forsøget. 
Jump start funktionen er beregnet til kort tids starthjælp og 
længere varende forsøg kan beskadige enheden. 
Enheden skal have en nedkølingsperiode på mindst 3 minutter 
efter hvert start forsøg.  

6. Afmonter kablet til power banken straks efter at motoren er i 
gang og afmonter klemmerne fra batteriets poler.  
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Anvendelse af BOOST funktion: 
1. Forbind Jump starteren til batteriet (rød LED lyser og grøn 

LED er slukket). Tryk og hold knappen BOOST nede i 3 
sekunder (efter en summende lyd vil den grønne LED være 
tændt og den røde LED er slukket). 
Boost funktionen anvendes når batteriets kapacitet er lav.      

2. Start motoren (samme metode som beskrevet på side 9. 
Forsigtig: 

1. Under normale omstændigheder anvendes BOOST 
function ikke. Kun hvis batteriets kapacitet er lav.  

2. Beskyttelsen mod gnister, forkert polarisering og kortslutning 
er deaktiveret når boost funktion er aktiveret. Vær særlig 
opmærksom på at forbinde med korrekt polarisering til 
batteriet før denne funktion anvendes. Klemmerne på 
batteriets poler må ikke røre hinanden da dette kan medføre 
gnister og udvikling af høj varme i enheden.  

 
Power bank hørbare og visuelle indikatorer: 

 

No. Rød LED Grøn LED Buzzer 
lyd  

1 Tændt Slukket summelyd Kabler er monteret 
i powerbank. 
Klar til montering 
på køretøjets 
batteri. 
 

2 Slukket tændt summelyd Jumper cable og 
køretøjets batteri er 
tilsluttet korrekt. Klar 
til startforsøg.  
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3 
 

Blinker 
langsomt 

Slukket Ingen lyd Spænding på 
power banken er 
lav. 

4 
 

Blinker 
langsomt 

Slukket Ingen lyd Startforsøg ikke 
forsøgt indenfor 
korrekt tid. Afmonter 
kablerne fra 
batteriet og monter 
igen. 

5 
 

Blinker 
hurtigt 

Slukket Hurtig 
summelyd 

Rød og Sort 
klemme er 
kortsluttet. 

6 
 

Blinker 
hurtigt 

Slukket Hurtig 
summelyd 

Forkert 
polarisering af 
kabler. 

7 Slukket 
 

Blinker hurtigt Ingen lyd Motoren er startet. 

8 Slukket 
 

Blinker hurtigt Ingen lyd Batteriets 
spænding er 
højere end 
powerbankes 
spænding.  

 
USB LADNING af enheder 
Forbind USB enheden til AUTOZONE-5000P Power Bank med det 
medfølgende kabel. (For Apple® produkter er det bedre at anvende 
det originale kabel som fulgte med enheden). Tryk på ”Power 
Button” for at aktivere USB ladning og tryk igen for at afslutte USB 
ladning. Når kablet afmonteres slukker power banken automatisk. 
Antallet af mulige opladninger afhænger af USB enhedens 
kapacitet. 
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LOMMELYGTE 
Tryk på “Flashligt” knappen for at anvende lommelygten.  For hvert 
tryk skiftes mellem følgende muligheder: Konstant lys, Strobe, SOS, 
Slukket. 
 
STRØMFORSYNG TIL 19 BÆRBARE COMPUTERE 
AUTOZONE-5000P Power Bank kan forsyne/lade bærbare 
computer. Ved at bruge det medfølgende kabels korrekte stik 
forbindes AUTOZONE-5000P Power Banken til din bærbare 
computer. Tryk “Power/Flashlight” knappen for at tilføre 19V/3.5A 
forsyning og tryk “Power” knappen for at afslutte. Ved afmontering af 
kablet fra enheden slukker AUTOZONE- 5000P Power Banken 
automatisk. Antallet af gange powerbanken kan lade/forsyne din 
enhed afhænger af brugen. 

Se detaljeret diagram herunder 

 
 

 

 

Adapter 
 

(If needed) 

 
19V Output 
for powering 

Laptops 
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FORSYNING TIL 12V ENHEDER 
The AUTOZONE-5000P Power Bank kan anvendes til drift eller 
opladning af 12V DC enheder som trækker maximum 10A.  
2 muligheder for brug, som beskrevet herunder: 

 
BRUG AF 12V ADAPTER 
Forbind AUTOZONE-5000P Power Bank til din 12V enhed med det 
medfølgende kabel. ”EC5” udgangen er altid aktiveret så det er ikke 
nødvendigt at trykke på nogen knapper. Når power bankens 
batterispænding bliver for lav vil dine enehder stoppe med at blive 
ladet eller køre. 

Se detaljeret diagram herunder 
 

AUTOZONE-5000P 
Power Bank 
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BRUG AF 12V FORBINDELSES KABEL 
Forbind AUTOZONE-5000P Power Bank til en 12V enhed via det 
medfølgende adapter kabel og det korrekte stik. Tryk 
“Power/Flashlight” knappen for at tilføre 12V forsyning og tryk 
“Power” knappen for at afslutte. Ved afmontering af kablet fra 
enheden slukker AUTOZONE- 5000P Power Banken automatisk.  

Se detaljeret diagram herunder 
 
 
 
 

Any device 
with a 12V 

AUTOZONE-5000P 
Power Bank 

input Adapter 
Cord  

12V output 
for powering 
12V device 
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AUTOZONE-5000P LUFT PUMPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Specifikationer: 
Arbejdsspænding:12V DC 
Strøm: 3.5A 
Maksimal PEAK strøm : ≤7A 
Pumpe effektivet: 185/65R14 dæk til 35PSI (2,41bar) på 5 minutter. 
Maximum tryk: 150PSI (10,34bar) 
Slange længde: 135mm 
Arbejds temperatur: -4˚F ~ 140˚F (-20˚C~+60˚C) 
Dimensioner: 62mm X 182mm X 226mm  

Vægt: 620g.
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VIGTIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER VED 
BRUG AF AUTOZONE-5000P POWER KIT (LUFT 
PUMPE) 

SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET 
1. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Arbejde I delvist 

mørke giver anledning til ulykker. 
2. Hold tilskuere, børn og besøgende på afstand under brug af 

pumpen. Uopmærksomhed kan medføre skader på 
personer eller udstyr. 

3. Brug pumpen mindst 50cm. fra vægge eller andre objekter så 
du sikrer tilstrømning af luft til pumpens indtag. 
ELEKTRISK SIKKERHED 

1. Anvenden ikke luft pumpen i vand eller anden flydende 
væske for at minimere risikoen for elektriske stød. Opbevar 
ikke produktet på steder hvor den kan falde ned i væske.  

 
PERSONLIG SIKKERHED 

1. Vær på vagt, anvend sund fornuft og hold øje med hvad du 
laver når luft pumpen anvendes. Brug ikke luftpumpen hvis du er 
træt, påvirket af medicin eller alkohol. Et øjebliks 
uopmærksomhed kan medføre alvorlig personskade.  

2. Anvend ikke løsthængede tøj og smykker, samt sørg for at 
langt hår er sat op. En af ovenstående ved arbejde med 
roterende dele kan medføre alvorlige personskade. 

3. Sørg for at stå stabilt, så der kan bevares en god kontrol af 
apparatet under brug.  

4. Anvend sikkerhedsudstyr, som sikkerhedsbriller, støvmaske, 
skridsikre sikkerheds sko, høreværn og sikkerhedshjelm. 

5. Sikkerhedsbriller anvendes som beskyttelse for flyvende 
genstande, så øjenskader undgås. 
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6. Anvend ikke produktet på en stige. Solidt fodfæste gør at 
apparatet kan anvendes selv i uventede situationer. 

7. Skil ikke luft pumpen ad. 
8. Anvend ikke luftpumpen I nærheden af brændbare væsker eller 

eksplosive gasser da en gnist kan antænde disse. 
9.  Opbevar aldrig luft pumpen I fugtige eller våde omgivelser.  

Opbevares ved mindst 10˚C og højest 38˚C. 
 

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF LUFT PUMPE 
1. Tjek slangen for utætheder eller slidtage før hvert brug, og at 

alle tilkoblinger er I orden. Brug IKKE produktet hvis der 
konstaeres fejl. Køb en ny slange eller indlever til reparation 
hos en autoriseret reparatør.  

2. Sørg for at lukke overtryk langsomt ud efter brug, da 
støv eller løse dele kan medføre skade. 

3. Anvend ikke luftpumpen hvis tænd/sluk kontakten er defekt. 
Dette er farligt og pumpen skal repareres inden brug. 

4. Opbevar luftpumpen udenfor rækkevidde af børn og utrænet 
personale, da produktet kan være farligt at anvende af disse 
personer. 

5. Tjek at der ikke er løse, skævt siddende, bevægelige dele der 
sidder fast eller defekte dele inden brug af luftpumpen da 
dette kan medføre skade på produktet. Hvis en af 
ovenstående konstateres skal pumpen repareres inden brug. 
Mange uheld sker på grund af defekte dele eller dårligt 
vedligeholdte produkter. 

6. Anvend kun medfølgende tilbehør eller tilbehør 
anbefalet af leverandøren. Tilbehør som er beregnet 
til en anden pumpe kan være farligt at anvende på 
dette product. 

7. Hold pumpen og grebet tør og fri for olie og snavs. Anvend 
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altid en tør klud ved rengøring. Anvend aldrig 
bremsevæske, benzin, petroleum baserede  
rengøringsmidler eller andre stærke rengøringsmidler til 
rengøring af pumpen. Følges disse regler vil det give en 
sikker brug af pumpen, samt nedbrydning af produktets 
materiale undgås.  

8. Peg aldrig pumpen mod dig selv eller andre. 
9. Overskrid aldrig de anbefalde værdier for tryk på 

produktet. 
10. Hold slangen og strømtilførslen fri skarpe objekter, kemiske 

produkter, olier, opløsningsmidler og våde gulve. 
 
 

SERVICE 
Service på pumpen skal udføres af kvalificerede folk. Udføres 
servicen af andre kan det medføre skader. 

 
 

SIKKERHEDSREGLER 
1. Læs brugermanualen grundigt igennem. Lær produktets 

muligheder og begrænsninger, samt de mulige farlige 
situationer produktet kan medføre. Dette minimerer risikoen 
for elektrisk stød, brand eller alvorlige skader. 

2. Brug ikke pumpen til at puste op til over 10bar. Sørg for at 
trykket ikke overstiger det maksimale tryk på enheden der skal 
pustes op. 

3. Opbevares indendørs. Undgå at produktet udsættes for regn da 
det kan medføre elektrisk stød. 

4. Undersøg enheden for revner eller andet, som kan være 
skyld I at produktet ikke kan anvendes sikkert. Skær eller 
bor aldrig huller i luftpumpen.  

5. Sørg for slangen ikke er tilstoppet inden brug. 
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6. Modificer aldrig pumpen. Anvendes kun til det formål den 
er beregnet til. 

7. Forkert eller fejlagtig brug kan være til fare for dig selv eller 
andre. 

8. Lad aldrig pumpens slange side fast på enheden der skal pustes 
op når den ikke er under opsyn. 

9. Observeres utætheder eller defekter må produktet ikke 
anvendes. 

10. Når pumpen services, justeres eller ikke er i brug skal 
strømmen afbrydes. 

11. Bær eller træk aldrig pumpen i slangen. 
12. Følg og overhold altid alle sikkerhedsregler der er beskrevet af 

leverandøren for at mindske risikoen for skader. 
13. Kun til privat brug. 
14. Brug ikke pumpen som lufttilførsel til personer. 
15. Ved servicering af luft pumpen må der kun anvendes 

originale dele til udskiftning. Følg instruktioner i sektionen 
om vedligehold.  

16. Blæs aldrig mod andre mennesker eller dyr. Støv der hvirvles 
op kan medføre skade. 

17. Anvend støvmaske hvis produktet anvendes I støvede 
områder, så skader på ex. lunger undgås. 

18. Pumpen må ikke anvendes til at sprøjte med kemikalier, da 
indånding af dampe/sprøjtetåge kan skade lungerne. 

19. Tjek for defekte dele før brug. Konstateres defekte dele skal 
disse udskiftes før brug. 

20. Tjek periodisk for defekter. Hvis defekt skal produktet 
repareres inden brug. 

21. Under oppustning tjek da jævnligt trykket med en trykmåler. 
Måleren på pumpen er kun vejledende. Risiko for sprængning af 
objektet ved for højt tryk med risiko for personskade.  

22.  Efterlad aldrig pumpen uden opsyn under brug. 
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23.  Ved brug skal pumpen efter 10 minutters brug køle i minimum 6     
minutter. Bloker aldrig luft indtag eller mundstykke.  

24. Gem disse instruktioner. Ved tvivl læs disse igennem og anvend 
dem også ved instruktioner af brugen til andre. 

 
 

MONTERING 
1. ADVARSEL: Anvend ikke produktet hvis ikke den er samlet, 

eller der er manglende dele. Brug af pumpen med defekter 
eller manglende dele kan medføre alvorlige skader. 

2. Beskyt mod beskadigelse af produktet. Undgå arbejde i områder 
med olier, opløsningsmidler og andre stærke rengøringsmidler. 
Hold slanger væk fra skarpe genstande. 
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SIKKERHED UNDER BRUG 
1. ADVARSEL: Anvend ikke produktet hvis ikke den er 

samlet, eller der er manglende dele. Brug af pumpen med 
defekter eller manglende dele kan medføre alvorlige 
skader. 

2. ADVARSEL: Anvend altid øjenbeskyttelse som 
overholder ANSI Z87.1 standard. Brug af produktet 
uden øjenbeskyttelse kan medføre alvorlige skader. 

3. ADVARSEL: Anvend ikke adaptrere eller tilbehør som ikke er 
anbefalet af producenten for at undgå alvorlige skader. 

4. ADVARSEL: Pumpen er ikke beregnet til constant brug. Lad 
pumpen køle 6 minutter for hver 10 minutters brug. 

5. ADVARSEL:  Trykmåleren på pumpen ikke er kalibreret og 
værdierne er derfor kun vejledende. Anvend en kalibreret 
trykmåler til at kontrollere den korrekte værdi inden kørsel i 
et køretøj hvor pumpen har været anvendt til at puste 
dækket op. Kørsel med dæk uden korrekt tryk kan medføre 
alvorlige skader.  

6. ADVARSEL: Hold opsyn med objekter der pustes op. Ved 
overtryk risikerer produkterne at sprænge og kan medføre 
alvorlige skader. 

7. ADVARSEL: Luftpumpen er i stand til at puste objekter op til 
maksimalt 150psi/10 bar. For at undgå over-oppustning følg 
instruktionerne for det objekt der skal pustes op. For at undgå 
skader bør det anbefalede tryk ikke overskrides. 
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LUFTPUMPENS FUNKTIONER OG UDSEENDE 

ANVENDELSEOMRÅDER 
Pumpen kan anvendes til formålene listet herunder: 
• Dæk på motorcykler, biler og cykler. 
• Oppustelige bolde til ex. fodbold, basketball og håndbold 
• Luftmadrasser, baderinge 

 

NOTAT: Pumpen er ikke beregnet til erhvervsmæssige formål. 
 

ADVARSEL: Fjern altid strømforsyningen til produktet inden du 
monterer/afmonterer udstyr, justerer, rengør produktet eller 
produktet ikke er i brug. Dette mindsker risikoen for alvorlige 
skader.  

 
 

 
 

  

Adaptor 
 

Adaptor 

Button 
 

Adaptor 
Pump 

Lock/Unlock 
 

Fig.1A 
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BRUG AF LUFT PUMPEN (3 muligheder) 

MULIGHED 1: (se Fig.1) 
Brug af Luftpumpen med AUTOZONE-5000P Power Bank og 
”accessory cord”. Forbind den ene ende af kablet til 
luftpumpen’s bund og den anden ende til powerbankens 
12V/10A udgang. 

 
 
 

Fig.1 
 
 
 
 
 
 

Air Pump 
12V/10A 

Output Port 

 
Adapter 

Cord 

 

AUTOZONE- 
5000P 
Power Bank 

 
 
 

Air Pump 
Input 
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MULIGHED 2: (se Fig.2) 
Brug af luftpumpen med AUTOZONE-5000P Power Bank, “car 
charger cord” og ”12V adapter”. Forbind “car charger cord” og 
“12V adapter” med hinanden og sæt “EC5” stikket I power 
bankens “Engine Start socket”. Monter herefter den løse ende 
af ”car charger cord” i bunden af luftpumpen. 

Fig.2 

 

Air Pump 
12V Car Charger 

 
 

 
EC5 

ENGINE START 
Socket 

12V Adapter 
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MULIGHED 3: (se Fig.3) 
Brug af luft pumpen ved tilslutning til køretøjet via det 
medfølgende “car charger cord”. Forbind den ene ende af 
kablet til luft pumpen og den anden ende til køretøjets cigar-
tænder. 

 
Fig.3 

 
 

Fig.3 
 

Vehicle 12V 
Input Socket 

 
 
 
 
 

Air Pump 
Input 

 
 
 
 

12V Car Charger 
Cord 



 

BRUG AF LUFT PUMPE 
1. Skru luftslangen fast I pumpen. 
2. Sæt den anden ende fast på den enhed der skal pustes op.  
3. Anvend den adapter der passer med enheden der skal pustes  
4. op. Se dataljeret diagram herunder. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Note: Når enheder oppustes med et tryk under 10psi, som 
eksempelvis bolde, anvend da små tryk på pumpen. Tjek efter 
hvert tryk, enten ved at mærke med hånden eller anvend et 
kalibreret instrument til måling af tryk, at enheden ikke opnår for 
højt et tryk. Mange bolde og andre små enheder har så lavt et 
tryk at måleren på denne pumpe ikke kan registrere det korrekte 
tryk. 

Air 
 Screw air hose 

to air pump here 
Air 

 
Vehicle Tires 

Adapter Pins (if needed) 
Power 
Button Ball Pin 

Adaptor 
Narrow 

Wide Adaptor 
Adaptor 

Other Inflatibles 
Requiring Adapter Pins 

 



USER’S MANUAL PAGE 29  

6. Forsyn luftpumpen med spænding. Anvend en af de 3 
muligheder nævnt i tidligere sektion.   

7. Fabriksindstillingen er sat til måle enheden PSI og værdien til 
35. Pumpen har hukommelses funktion. Displayet viser 
måleenhed og værdi. 

8. Tryk “SET” knappen for at vælge måleenhed (PSI, BAR, KPA, 
kg/cm2). Displayet blinker 3 gange og værdien ”0” vises og 
enheden kan nu indstilles til den ønskede måleenhed. Se Fig. 
4. 

 

Fig.4 

 
 

9. Tryk “-” or “+” knappen for at indstille den ønskede værdi. 
Tryk og hold “-” or “+” knappen nede vil accelerere 
ændringen af værdien.  

9. Tryk “POWER” knappen inde for at puste enheden op. 
Hold knappen inde for oppustning af større enehder. Det 
er muligt at bruge “lock/unlock” funktionen så man ikke 
selv skal holde knappen inde. Den indbyggede LED er 



 

tændt under brug. Når det ønskede tryk opnåes slukker 
pumpen selv. Der er en tolerance på 1,5psi/0,1bar.  

10. Efter brug skrues slangen af luft pumpen igen. 
ADVARSEL: slangen vil være varm efter brug.  

11. Når adapterne til pumpen ikke anvendes kan de opbevares I 
opbevaringsrummet på toppen af luftpumpen.  

12. ADVARSEL: Fejlagtigt monterede dele og adaptere kan 
medføre alvorlige skader. Utætheder kan medføre 
fejludlæsninger af trykket.  

13. NOTAT: Maksimum tryk er 150psi/10bar 
14. Opmærksom: Sørg for at slangen ikke er tilstoppet for at 

undgå overophedning. 
 

ADVARSEL: Ved service af produktet anvend da kun originale 
reservedele. Brug af uoriginale dele kan medføre faresituationer 
eller skade produktet. 

 
ADVARSEL: Anvend altid øjenbeskyttelse som overholder ANSI 
Z87.1 standard. Brug af produktet uden øjenbeskyttelse kan 
medføre alvorlige skader.  

 
GENEREL VEDLIGEHOLD: Undgå brug af opløsningsmidler ved 
rengøring af plastic dele, da det kan beskadige delene. Anvend 
kun en tør klud ved fjernelse af skidt, støv, olie eller fedt osv. 

 
ADVARSEL: Hold produktet fri for kontakt med bremsevæske, benzin, 
petroleums baserede væsker osv. Kemikalier af denne type kan 
beskadige produktet og derved medføre alvorlige skader. 
  


