
Husk at læse instruktionerne grundigt inden brug.

Pelany Mistral B200 er en 3-i-en blæser specielt udviklet til oppustelige gymnas-
tikredskaber f.eks Airtracks, luftkiler m.m.

Egenskaber 
- Fylde luftredskaber.
- Vedligholde ensartet valgfrit tryk i luftredskabet automatisk.
- Tømme luftredskaber med automatisk sluk.
- Nem at transportere med håndtag. 
- Fyldestuds  (blæser).
- Tømmestuds (indsugning) 
- Rundt organisk design, sikkert uden skarpe kanter. 

Advarsel: 
- Blæseren må ikke benyttes i i fugtige omgivelser eller tæt på vand
- Rør aldrig strømkablet med fugtige eller våde hænder 
- Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis strømkablet er skadet kan produktet ikke 
anvendes. 
- Sørg for at produktet ikke benyttes af børn. 
- Lad aldrig blæseren køre uden opsyn.
- Brug ikke produktet med andre adaptorer end dem der leveres med produktet. 
- Pas på der ikke kommer sand eller småsten ind i gennem indsugning.
- Reparationer skal udføres af en godkendt reparatør. 
- Producenten er ikke ansvarlig for fejl eller skader som følge af ukorrekt brug 
eller tilsidesættelse af den anbefalede brug. 
-Brug ikke blæseren med slanger/studser med mindre Ø diameter end den 
påmonterede studs. 

Sådan gør du :  
Påfyldning af luft:  
1. Sørg for at blæseren er slukket.
2. Påsæt slangen på studsen mærket (“INFLATE”).
3. Påsæt slangens modsatte ende på luftproduktet. 
4. Tænd for ON/OFF kontakten på blæseren. 
5. Blæseren starter med det sidste valgte lufttryk (mbar) .

Regulering af tryk: 
Brug pilene hvv. op og ned til at regulere mbar (millibar) .
Der kan reguleres mellem 30 og 120 mbar i intervaller af 5mbar.
Blæseren går igang straks du ændrer trykket op, men for at gemme indstillingen 
til automatisk opstart næste gang skal du trykke “OK”. 
 
Når blæseren måler tryk under det angivne starter blæseren indtil det ønskede 
tryk er opnået. 

Tømning af luft: 
1. Sørg for at blæseren er slukket. 
2. Påsæt slangen på studsen mærket “DEFLATE”.
3. Tænd for blæseren.
4. Når luftproduktet er tømt stopper blæseren. 

Autosluk.
- Blæseren kører max i 30 min. herefter slukker den.
- Der er indbygget termostat som slukker ved overophedning. 
Hvis blæseren afbryder pg.a. termostaten så kræver den 20-40 min pause inden 
den kan startes igen. 

PELANY MISTRAL  
Vejledning/instruktion

Specifikationer: 
 
Strømforsyning:  230V ~ 50 Hz
 
Maksimum : 1000 W 
Maksimum tryk: 250mbar / 3.6 psi 
Maksimum luftstrøm : 1700 l/min 
Maksimum arbejdstid: 30 min 
(herefter skal slukkes/tændes) 
 
Vægt: 8,5 kg
Dimensioner: (L) 500 mm, Ø315 mm 
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Udskiftning af sikring:
Inden afmontering af skru-
elåg til sikringsholder  
SKAL strømkablet tages helt 
ud af stikkontakten. 
 

MODEL:   Pelany Mistral B-200 TYPE:    1.0 

VÆGT:      8,5 kg   VOLT:   230V AC 

S/N:          00001   ÅR:       2016 

Bransagervej 2 DK  9490 Pandrup 




