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NOMAD POWER 30 COMPRESSOR



INTERFACE DO PRODUTO
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1 Display lcd

2 Tomada de arranque

3 lâmpada LED

4 Porta de entrada 12 V-10 A

5 Porta de saída USB 5 V-2 A

6 Porta de entrada 15 V-1 A

7 Porta de saída USB 5 V-1 A

8 Porta de saída 12 V-10 A

9 Botão

10 Botão Unidade

11 Botão de regulação de pressão

12 LEDs de sinalização

13 Interruptor da bomba

14 Entrada de ar

15 Saída de ar
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NOMAD POWER 30 COMPRESSOR
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NOMAD POWER 30 COMPRESSOR PT
Tradução do manual de origem

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instruções contém indicações de uso e operação do 
carregador e as precauções a serem tomadas para sua segurança. 
Ler atentamente antes de usar e conservar para consultações futuras.
Estas instruções devem ser lidas e compreendidas antes de efetuar 
qualquer operação. Toda modificação ou manutenção não indicada 
no manual não deve ser efetuada. Todo dano corpóreo ou material 
devido ao uso não conforme às instruções deste manual não poderá ser 
considerado culpa do fabricante. Em caso de problema ou incerteza, 
consultar uma pessoa qualificada para efetuar a manutenção adequada 
do aparelho. Este aparelho deve ser usado somente para arranque e/ou 
partida da alimentação nos limites indicados no aparelho e no manual 
de instruções. É preciso respeitar as instruções relativas a segurança. 
Em caso de uso inadequado ou perigoso, o fabricante não poderá ser 
considerado responsável.
Dispositivo para uso no interior. Não deve ser exposto à chuva.
Arranque apenas para veículos 12V, seria perigoso para outras 
partidas. É proibida a sua utilização para outras máquinas, tais como 
aviões, navios, etc.
Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência ou conhecimentos, se estas estiverem sob observação 
de pessoas competentes ou se forem devidamente instruídas ao 
uso do aparelho em toda segurança, e se os riscos corridos forem 
compreendidos.  As crianças não devem brincar com o dispositivo. A 
limpeza e manutenção feitas pelo usuário não devem ser feitas por 
crianças não supervisionadas.
Para recarregar as baterias usar exclusivamente o carregador fornecido 
com o aparelho.
Não utilize o cabo de arranque  para carregar outro equipamento.
Não usar o dispositivo se o cabo de alimentação ou o plug estiverem 
danificados.
Não utilize o dispositivo em atmosferas explosivas, como na presença 
de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
Não abrir o aparelho.
Não colocar o aparelho em proximidade de fontes de calor nem expô-
lo a temperaturas duravelmente elevadas (superiores a 70°C).
O modo de funcionamento automático assim como as restrições 
aplicadas au uso são explicadas em seguida neste manual do usuário.
Certifique-se de que a ficha azul do cabo de arranque está totalmente 
encaixada na tomada, caso contrário, a ficha azul derreteria.
Certifique-se de que todas as ligações da bateria estão limpas antes 
de arrancar! Verifique se as pinças da bateria estão devidamente 
conectadas! Se os terminais da bateria do veículo estiverem sujos ou 
corroídos, a potência da unidade será reduzida.
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NOMAD POWER 30 COMPRESSOR PT
Tradução do manual de origem

Certifique-se de que alguém está dentro do ouvido ou perto o suficiente 
para ajudar ao trabalhar com baterias.
Não conecte os dois grampos juntos.
Ao utilizar os produtos, remova objetos metálicos pessoais, como anéis, 
pulseiras, colares, etc.
Não deixe cair o dispositivo. Se a unidade for atingida duramente ou 
danificada de alguma forma, mande verificar por um técnico qualificado.
Não utilize o dispositivo para ligar um veículo enquanto a bateria inter-
na estiver a ser carregada.
Se esta unidade apresentar vazamento, descarte imediatamente o líqui-
do em um local de reciclagem apropriado.
Risco de explosão e de incêndio!
Uma bateria em carga pode emitir gás explosivos.  

• Durante a carga, a bateria ceve ser posta em um lugar aerado.

• Evitar flamas e faíscas. Não fumar.

Aparelho de classe II (carregador booster)

Aparelho de classe III (booster)

•   Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser 
substituído pelo fabricante, seu serviço após venda ou uma pessoa 
de qualificação similar, para evitar todo perigo.

• Não usar em nenhum caso solventes ou outros produtos agressivos.
• Limpar as superfícies do aparelho usando um pano seco.
Regulamentação:
• Aparelho conforme às diretivas européias
• A declaração de conformidade está disponível em nosso website.

• Marca de conformidade EAC (Comunidade Econômica Eurasiática)

Refugo:
• Este material é sujeito a coleta seletiva. Não jogar no lixo doméstico.
•  O acumulador presente no aparelho é reciclável. Pede-se para 

proceder conforme às prescrições de reciclagem em vigor.
•  A bateria deve ser retirada do aparelho antes que o mesmo seja 

posto no refugo.

AS TECLAS E O VISOR

1.  Pressione qualquer tecla, a tela LCD azul acende e indica «Battery XX%» (Fig. 1). Pressione e segure o botão de 3 
segundos.

2.  Durante o processo de carga, o ecrã LCD apresenta «Charge» (Carga) e a percentagem de carga A tela LCD exibe 
100% quando a carga está completa (Fig. 2).

3.  Pressionar o interruptor duas vezes rapidamente 9 , as luzes de aviso acendem e piscam. Pressione novamente, 
as luzes de aviso apagam-se.
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Tradução do manual de origem

Fig.1 Fig.2

INSTRUÇÃO DE CARGA

1. Ligue o adaptador doméstico à tomada universal. 
2.  Ligue a porta de entrada 15V 1A 6  do NOMAD POWER à outra extremidade do adaptador.
Ou
1. Conecte o adaptador do carro no soquete do acendedor de cigarros.
2. Conectar a porta de entrada 15 V 1 A 6  do NOMAD POWER à outra extremidade e ao adaptador do carro..

UTILIZAÇÃO COMO BOOSTER

Antes de iniciar, certifique-se de que o NOMAD está totalmente carregado.
1. �Ligue�a�ficha�de�arranque�rápido� 2 ,�e�certifique-se�de�que�o�indicador�do�cabo�está�desligado.
2.  Ligue o grampo vermelho ao terminal positivo (+) da bateria, o grampo preto ao terminal 

negativo (-) da bateria.
3. Utilize a unidade de acordo com as instruções do indicador de cabo:

LUZ VERDE acesa:
A conexão está correta e o circuito 
funciona, ligue o motor para arran-
car diretamente.

VERMELHO Ligado com aviso 
sonoro:
Um sinal sonoro soa para indicar que 
a conexão está ruim. Volte a conec-
tar os grampos como descrito no 
passo 2. Aguarde até que a luz verde 
acenda para arrancar novamente.

LUZ VERDE  pisca com aviso  
sonoro:
A bateria do veículo está fraca, pres-
sione o botão «BOOST», espere até 
que a luz VERDE se estabilize, de-
pois ligue o motor dentro de 30 se-
gundos.

Sem luzes acesas, sem aviso  
sonoro:
A bateria do veículo pode estar da-
nificada.�Depois�de�se�assegurar�que�
os grampos estão correctamente li-
gados, pressione o botão «BOOST», 
aguarde até que a luz verde esteja 
acesa e, em seguida, ligue o motor 
após 30s.

4. arrancar o veículo.

Arranque apenas quando 3 ou 4 LEDs estiverem acesos.
Não arrancar mais de 3 vezes seguidas. Isto pode danificar a unidade em caso de 
sobreaquecimento. Deixe passar dois minutos entre cada tentativa. 
O cabo de arranque pode sobreaquecer e soltar-se por razões de segurança.

5.  Quando o arranque estiver concluído, retire o cabo de arranque da bateria do veículo. Mantenha o motor do veículo 
a funcionar.

Retire o produto da bateria do veículo no tempo de 30 segundos após o arranque. 
Caso contrário, pode causar danos.
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NOMAD POWER 30 COMPRESSOR PT
Tradução do manual de origem

UTILIZAÇÃO COMO COMPRESSOR

Fonte de alimentação do compressor 12 V/10 A
1. Insira uma extremidade do cabo de alimentação do compressor na porta de saída de 12 V 8 ;
2. Insira a outra extremidade do cabo de alimentação do compressor no acendedor de cigarros do carro.
3. Pressione o botão de comutação 9  para carregar.

Instruções do compressor
1. Relier le tuyau à air à la sortie d’air 15 , laisser libre l’entrée d’air 14 .
2. Selecione a unidade «PSl,BAR,KPA,KPA,KPA,KPA,KPA,KPA,KG/CM2» do compressor com o botão 10 .
3.��Seleccione�o�valor�até�ao�qual�o�compressor�deve�insuflar�o�pneu�utilizando�os�botoes�11 . Com um simples clique 

para aumentar/diminuir o valor, uma longa pressão no botão permite aumentar/diminuir rapidamente o valor.
4. Prima o interruptor do compressor durante 3 segundos para o ligar normalmente.

5.��Quando�o�compressor�atinge�um�valor�especificado,�ele�pára�automaticamente�para�evitar�danos�ao�pneu.�Para�parar�
antes de atingir o valor solicitado, pressione rapidamente o botão 9  e 13  em seguida, pressione.

UTILIZAÇÃO COMO FONTE DE ENERGIA

Instruções para carregar um celular ou tablet
1. Ligue o cabo à porta de saída USB 5V 2A 5 .
2. Selecione o conector adequado e ligue-o ao celular ou tablet.
3. Pressione o botão 9  para carregar.

Para a alimentação eléctrica de produtos automóveis ou electrónicos 12 V
1. Ligue o cabo de conexão opcional à porta de saída 15 V /10 A 8 .
2. Conectar o cabo opcional e o dispositivo eletrônico do veículo ou o equipamento de bordo.
3. Pressione o botão 9  para iniciar a fonte de alimentação.

UTILIZAÇÃO COMO LÂMPADA DE LED

Cada pressão sucessiva permite alcançar os 4 modos de iluminação propostos por ordem: normal, estroboscópico, 
SOS, desligado. 
1. Pressione o botão 9  durante 3 segundos, o LED acende.
2. Pressione o botão novamente, o LED muda para o modo estroboscópico.
3. Pressione novamente, o LED muda para o modo SOS.
4. Uma última pressão desliga a lâmpada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 265 x 160 x 63mm

Peso: 1700g

Capacidade bateria: 88.8 W

Saída: 5V-1A; 5V-2A; 12V10A
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Entrada:�15V-1A;�12V-10A�(fonte�de�alimentação�apenas�para�o�inflador�de�ar)

Tempo total de carga: Cerca de 7 horas

Corrente de partida: 500A

Corrente de pico 1000A

Temperatura de funcionamento -20°C ~ 60°C

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Análise Causas Remédios
O NOMAD POWER não responde 
quando o botão é pressionado 9 .

A proteção de baixa tensão do  
NOMAD POWER está activado.

Conecte o adaptador à porta de en-
trada 5V 2A para ativá-lo.

GARANTIA  
A garantia cobre todo defeitos ou vícios de fabricação durante 2 ano, a partir da data de compra (peças e mão de 
obra).

A garantia não cobre:
• Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
• O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, alicates, etc.).
• Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
• As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).

Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:
-�um�justificativo�de�compras�com�data�(recibo�de�pagamento,�fatura...)
- uma nota explicando a avaria
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GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes 

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex 

France

PICTOGRAMAS

T 10A
FUSE 80A

Aparelho conforme às diretivas européias

Aparelho em conformidade com os limites de interferência eletromagnética aprovados pela« Federal Communications Commission ».

Dispositivo compatível com RoHS.

Produto objeto de coleta seletiva - Não jogar no lixo doméstico


