
WARNING! ENSURE CORRECT 
TIRE PRESSURES 

• Correct tire pressure is vital for road  
    safety. 
• Under or over inflated tires can be 
  dangerous.

• Always ensure that regular weekly checks  
  are carried out to the vehicle 
  manufacturers recommended pressures   
  including spare tires.
• Always check before a long journey or   
  after loading or unloading vehicle.
• Always check pressures in an ambient   
  temperature, never immediately after a   
  long journey when tires are hot.
• Never “bleed” or reduce inflation 
  pressure when tires are hot. 
• Always remember to check the spare tire,   
  if the vehicle has one.

High Pressure Programmable 
Inflator 
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Thank you for purchasing the Michelin 
High Pressure Programmable Inflator. 
Please read the operating instructions 
carefully before using your inflator. Only 
suitable for vehicles with a negative 
ground. Check your vehicle owners manual.

• When inflating vehicle tires, this inflator   
 should ONLY be used for passenger car,   
 bicycle and motorcycle tires. ONLY use
 
 this inflator for tires between a pressure   
 range requiring 15-99.5 psi. Low 
 pressure items such as rafts and air   
 mattresses should be inflated using the   
 low pressure port located on the back of   
 the inflator. 
• Max power requirement during normal   
 use: 8 AMPS / 96 WATTS.  
• Always use in a safe area away from 
 traffic and other dangers.
• Always refer to the vehicle owners 
 manual for specified tire pressure 
 required. 
• Never run inflator for more than 10   
 minutes. After each 10 minute run, allow   
 inflator to cool for 10 minutes.

WARNING! COMPRESSED AIR CAN 
BE DANGEROUS  

• Never allow children to use this tire 
 inflator. 
• Never leave unattended while in 
 operation.
• Never over inflate. 

SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

      Programmable gauge inflates from   
      15psi to 99.5 psi to ensure tire pressure   
      is accurate

      78 inch/198cm coiled, high pressure 
      polyurethane hose

      Two color LED lamp 
   • White for illumination 
   • Red flashing warning signal and   
      SOS flashing signal for 
      emergencies
 
      10 ft/305cm power cord
 
      Power plug fits vehicle’s 12-volt 
      accessory outlet. Fused, 12-volt 
       power plug

      High volume air pump for inflating   
       and deflating air mattresses and low   
      pressure inflatables
      
      20 inch/50cm, low pressure hose with 
      adaptors
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INSTRUCTIONS FOR TIRE INFLATION

  !!!DO NOT USE INFLATOR WHILE THE 
VEHICLE ENGINE IS RUNNING!!!  

Always check the specified tire pressures 
for the vehicle you are about to inflate. 
This tire pressure is specified by the vehicle 
manufacturer and is shown on the vehicle 
door edge, door post, glove box door or 
fuel door. It is also listed in the vehicle 
owners manual.
 
1) Ensure the power switch (A) is in “OFF”   
  position 
2) Unscrew and remove tire valve cap.
 
3) Uncoil high pressure hose (#2) from 
  the inflator and screw the valve 
  connector firmly onto the tire valve 
4) Unwind 12 volt power cord (#4) 
  completely from the storage unit 
5) Plug 12v power plug  into the 
  vehicle’s 12-volt accessory outlet (#5). 
6) Press and hold the “+” button (C) on the  
  digital air pressure gauge until the 
  display (D) begins to flash. 
7) Use the “+” and “–“ buttons (C) to set   
  desired pressure, as stated in the 
  vehicles handbook. When desired 
  pressure is shown in the digital display,   
  press the “Enter” button (B) to set auto   
  shut-off.

8) Press on/off switch (A) to “Tire” (E)
  to turn inflator on. The inflator will   
  automatically shut off when the 
  pre-programmed pressure is reached.
9) Wait 15 seconds and check tire pressure   
  again. Make pressure adjustments if   
  necessary. 
10)  When the desired pressure is reached   
  and unit has shut off, unscrew hose 
  connector from valve stem and unplug   
  power cord. 
11) Reinstall tire valve caps. 

TO INFLATE USING THE 
LOW PRESSURE PUMP

The low pressure pump is intended for 
quick inflation and deflation of items such
as air mattresses, rafts and inflatable toys 
ONLY.   DO NOT use on tires or sports balls, 
which require high pressure. 

  !!!DO NOT USE INFLATOR WHILE THE 
VEHICLE ENGINE IS RUNNING!!!  

1) Remove air hose (7a) from base. 
2) Choose proper adaptor (7b) for the 
  item you are inflating. 
3) For inflation: attach air hose to bottom   
  fitting (6b). Check to make sure 
  connection is secure.

 4) For deflation: attach air hose to top 
  fitting (6a). Check to make sure 
  connection is secure.
5) Press the “Air Mattress” side of the 
  ON/OFF switch (F) to turn pump on.

FLASHLIGHT AND EMERGENCY LAMP
1)  Plug inflator into a 12-volt accessory   
  power outlet. 
2)  Press the light button (G) at top of   
  handle once for flash light.
  • Press again for red lamp.
  • Press again for “SOS” flashing red   
    lamp.
  • Press again to turn off.

12v POWER PLUG AND FUSE 
REPLACEMENT 

1) Unscrew end of plug counter-clockwise. 
2) Replace fuse (Max:15A) and screw end   
  of plug back on clockwise.

CARE AND MAINTENANCE 
• Always read and follow the operating   
 instructions. 
• Do not allow your tire inflator to 
 become wet. 
• Do not over-stretch the power cord or   
 high pressure air hose.

TROUBLE SHOOTING:
Unit fails to run with the switch in “ON” 
position: 
 • Your car may require the ignition key to  
  be turned to the accessories position.
 • Pre-programmed auto shut-off pressure   
  is set lower than required amount 
  for inflation.  Adjust the auto shut-off

  to the correct pressure required. (Always  
  check the specified tire pressures for the  
  vehicle you are about to inflate 
  indicated in the vehicle owners manual) 
 • Fuse has blown. See:12v POWER PLUG   
  AND FUSE REPLACEMENT

Power cord/plug becomes hot: 
 • If power lead is coiled, uncoil to full   
  length.
 • Ensure 12v socket is clean with no 
  debris in it. 
 • Ensure 12v plug components are 
  tight and clean.

Pressure gauge (D) appears to read 
incorrectly or is unreadable:  
 • When the tire valve connector is 
  attached, before switching the unit on,   
  ensure the gauge is reading your 
  current tire pressure. 
 • Disconnect from tire. Remove plug from  
  power source for at least 5 seconds, 
  reconnect to power.

Unit is running but tire is not inflating: 
 • Check that the tire valve adaptor (2) is  
  correctly fitted to tire valve.

Gauge does not display when tire valve is 
connected: 
 • Check that the tire valve adaptor (2) is  
  correctly fitted to tire valve.
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AVISO! GARANTA A 
PRESSÃO CORRETA DOS PNEUS

• A pressão coreta dos pneus é vital para   
  segurança nas estradas.
 • Pneus excessivamente ou pouco inflados   
  podem ser perigosos.
 • Sempre garanta que verificações semanais  
  regulares sejam realizadas nas pressões   
  recomendadas pelos fabricantes do 
  veiculo incluindo pneus estepes.
 • Sempre verifique antes de uma longa   
  viagem ou após carregar ou descarregar 
  o veículo
 • Sempre verifique as pressões à 
  temperatura ambiente, e nunca 
  imediatamente após uma viagem longa   
  quando os pneus estiverem quentes.
 • Nunca “elimine ar” ou reduza a pressão
  de inflação quando os pneus estiverem   
  quentes.
 • Sempre se lembre de verificar o estepe se   
  o veículo possuir um.

Inflador Programável de Alta Pressão 
Guia do Usuário Michelin

Michelin e Tyre Man (Bibendum) são 
marcas e são usadas com permissão do 
Michelin Group. Distribuído sob licença 
pela Remington Industries.
 © 2012 Michelin 

Obrigado por comprar o Inflador 
Programável de Alta Pressão. Leia as 
instruções de operação cuidadosamente 
antes de usar o inflador. Somente 
adequado para veículos com um 
aterramento negativo. Verifique o manual 
de veículo.

• Para insuflar pneus de veículos, este 
 insuflador deve SOMENTE ser usado 
 para carros de passageiros, bicicletas ou 
 motocicletas. Use SOMENTE este 
 insufla dor para pneus requerendo uma   
  faixa de pressão entre 15-99,5 psi. Itens de  
 baixa pressão, tais como boias e colchões   
 de ar devem ser inflados usando a porta   
 de pressão localizada na parte 
 traseira do inflador.
• Requerimento de potência máxima 
 durante uso normal: 8 AMPS/96 WATTS
• Sempre use em uma área segura longe do  
 trânsito e outros perigos.
• Sempre consulte sobre a pressão do pneu   
 especificada requerida no manual do 
 proprietário do veículo 
• Nunca use o inflador por mais que 10   
 minutos.  Após cada 10 minutos de uso,

deixe o inflador resfriar por 10 minutos.

 AVISO! AR COMPRIMIDO PODE 
 SER PERIGOSO
• Nunca deixe que crianças usem este 
 inflador de pneu.
• Nunca deixe sem atendimento enquanto   
 estiver em operação.
• Nunca infle demasiadamente.

ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES

  Manômetro programável infla de 15   
  psi a 99,5 psi para garantir que a 
  pressão dos pneus seja exata
      
  Mangueira em poliuretano para alta   
  pressão, enrolada, com 
  78 polegadas/198 cm

  Lâmpada LED de duas cores   
     - Branca para iluminação   
     - Sinal de aviso piscante em vermelho 
       e sinal piscante para emergências 
 
     
  Cabo de força de 10 pés/305 cm

  Plugue se encaixa em tomada    
  acessória de 12 volts do veiculo. 
  Plugue de 12 volts com fusível.

  Bomba de ar de alto volume para   
  inflação e desinflação de colchões de 
  ar e infláveis de pressão baixa.

      
  Mangueira para baixa pressão, com 20   
  polegadas/50 cm e adaptadores
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INSTRUÇÕES PARA INSUFLAÇÃO 
DE PNEUS

    NÃO USE O INFLADOR ENQUANTO 
O MOTOR DO VEICULO ESTIVER 

FUNCIONANDO!!
Sempre verifique as pressões de pneu 
especificadas para o veículo que você vai 
inflar. Esta pressão do pneu é especificada 
pelo fabricante do veículo e é mostrada na 
borda da porta do veículo, poste da porta, 
porta do porta-luvas ou porta de 
combustível. É também listada no manual 
de proprietário do veículo.
 
1) Garanta que o interruptor de força (A)   
  esteja na posição desligada (OFF).
2) Desrosqueie e remova a tampa da 
  válvula do pneu.
3) Desenrole a mangueira de alta pressão   
  (#2) do inflador e rosqueie o conector   
  da válvula firmemente na válvula do   
  pneu.
4) Desenrole o cabo de força de 12 V (#4)   
  completamente da unidade de 
  armazenagem.
5) Plugue o cabo de força de 12V na 
  tomada acessória de 12 V do veículo   
  (#5). 
6) Pressione e mantenha pressionado o   
  botão “+”  (C) sobre o manômetro de ar  
  digital até que o visor (D) comece 
  a piscar.

7) Use os botões “+” e  “-“ (C) para ajustar   
  a pressão desejada, conforme declarado  
  no manual do veículo. Quando a   
  pressão desejada for mostrada no visor 
  digital, pressione o botão “Enter” (B)   
  para ajustar o desligamento automático.
8) Pressione o botão Liga/Desliga (A) para   
  “Pneu" (E) para ligar o insuflador. O   
  insuflador irá automaticamente desligar  
  quando a pressão pré-programada 
  for atingida.
9) Aguarde 15 segundos e verifique a   
  pressão do pneu novamente. Faça 
  ajustes na pressão, se necessário. 
10)  Quando a pressão desejada tiver sido   
  atingida e a unidade tiver desligado, 
  desrosqueie o conector da mangueira 
  da haste da válvula e desconecte o cabo   
  de força.
11) Reinstale as tampas da válvula do pneu.

PARA INFLAR USANDO A BOMBA 
DE BAIXA PRESSÃO

A bomba de baixa pressão deve ser usada 
para inflação e desinflação rápidas de itens 
tais como colchões de ar, boias e 
brinquedos infláveis, SOMENTE. NÃO use 
em pneus ou bolas esportivas que 
requeiram alta pressão.

      NÃO USE O INFLADOR QUANDO O 
MOTOR DO VEÍCULO ESTIVER 

FUNCIONANDO!
1) Remova a mangueira de ar (7a) da base.
2) Escolha o adaptador apropriado (7b)   
 para o item que estiver sendo inflado.
3) Para inflação: prenda a mangueira ao   
 encaixe inferior (6b). Verifique para 
 garantir que a conexão esteja segura.
4) Para desinflação: prenda a mangueira   
 de ar no encaixe superior (6a). Verifique  
 para garantir que a conexão
 esteja segura.
5) Pressione o lado de “colchão” (F) no   
 botão liga/desliga para ligar a bomba.

LÂMPADA DE EMERGÊNCIA E PISCANTE
1)  Plugue o inflador em uma tomada   
  acessória de 12 volts.
2)  Pressione o botão de luz (G) na parte   
  superior da alça uma vez para lanterna.  
  • Pressione novamente para 
     lâmpada vermelha  
  • Pressione novamente para 
     lâmpada vermelha piscante   
     de “SOS”   
  • Pressione novamente para 
     desligar.

TROCA DE FUSÍVEL E PLUGUE DE 
FORÇA 12V

1) Desrosqueie a extremidade do plugue      
  em sentido anti-horário.

2) Troque o fusível (Max 15A) e rosqueie a   
  extremidade do plugue de volta em 
  sentido horário.

CUIDADO E MANUTENÇÃO : 
 • Sempre leia e siga as instruções de 
  operação.
 • Não permita que o inflador de pneu seja  
  molhado.
 • Não estire excessivamente o cabo de  
  força ou mangueira de ar de alta 
  pressão

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS :

A unidade não funciona quando o 
interruptor é colocado na posição 
ligada (ON):   
 • Pode ser necessário que a chave na   
  ignição do carro seja virada para a   
  posição de acessórios
 • Pressão de desligamento automático

  pré-programada está ajustada mais   
  baixa que a quantidade requerida para   
  inflação. Ajuste o desligamento 
  automático para a pressão correta 
  requerida. (Sempre verifique as pressões 
  de pneus especificadas para o veículo   
  que você vai inflar indicadas no manual 
  do proprietário do veículo). 
 • O fusível queimou. Veja: troca de fusível  
  e plugue de 12V

Cabo de força/plugue fica quente:
 • Se o fio estiver enrolado, desenrole-o    
  completamente.
 • Garanta que o soquete de 12V esteja   
  limpo sem nenhum detrito sobre ele.
 • Garanta que os componentes do plugue  
  de 12V estejam firmes e limpos.

Manômetro (D) apresenta leitura incorreta 
ou não é possível fazer a leitura:
 • Quando o conector da válvula do pneu   
  está conectado, antes de ligar a 
  unidade, garanta que o manômetro 
  apresente a pressão atual do pneu.
 • Desconecte do pneu. Remova o plugue   
  da fonte de alimentação por pelo menos  
  5 segundos e reconecte.

A unidade funciona, mas o pneu não está 
inflando: 
 • Verifique se o adaptador da válvula do  
  pneu (2) está corretamente encaixado à  
  válvula do pneu.

Manômetro não é apresentado quando a 
válvula do pneu (2) está conectada: 
 • Verifique se o adaptador da válvula do  
  pneu (2) está corretamente encaixado  
  na válvula do pneu.
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