
KB200
ÇOK AMAÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ

KULLANIM KLAVUZU 
(Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu ayrıntılı olarak okuyun)



Teknik Parametreler

Ürün Açıklaması

Giriş Voltajı 12V Güç 100W
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1.Yüksek parlaklığa sahip LED lamba                                     2. Güç düğmesi
3.Yüksek hassasiyetli dijital lastik basınç göstergesi               4. 12 Volt Kablo
5.Hortum

Talimatlar :
1. Çakmağı, arabanın çakmak soketine takın ve arabayı çalıştırın.
2. 3 metre uzunluğundaki güç kablosu, ön ve arka lastiklere kolaylıkla bağlanabilir
3. Hava şişirme memesini lastiğe yerleştirin.
4. Birim düğmesi için R tuşuna, azaltmak için - tuşuna, artırmak için + tuşuna, varsayılan 
moda girmek için ise + veya - tuşuna basın.
5. Varsayılan değer 30PSI'dır. Lastik basıncının değerini ayarlamak istiyorsanız, azaltmak
için - tuşuna, artırmak için ise + tuşuna basın.
6. Varsayılan değeri ayarladıktan sonra 3 saniye bekleyin, varsayılan moddan çıkın.
Gerçek zamanlı mevcut basıncı belirleyin.
7. Güç düğmesini açın. Önceden belirlenen değere gelindiğinde, şişirme işlemi 
otomatik olarak durur.
8. Yeniden şişirmek için güç düğmesini kapatmanız ve ardından yeniden açmanız gerekir.
9. Kompresörün sürekli çalışma süresi 8 dakikayı geçmemelidir.



GARANTİ BELGESİ

Ünvanı: Freze Dış Ticaret Ltd. Şti.
Adresi: Hürriyet Mah. Erler Sk. Demkar Sit. No:16/1A 34876 Kartal-İstanbul/Türkiye
Telefon No. :(0216) 471 44 00
Faks No. : (0216) 471 44 03
Mail : info@freze.com.tr 

Cinsi:
Markası: KOBB
Modeli: KB200
Seri Numarası:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

Ünvanı:
Adresi:
Telefon No:
Faks No:
Fatura Tarih ve No:
Ürün Teslim Tarihi:
Ürün Teslim Yeri:
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı:

İTHALATÇI FİRMA

ÜRÜNÜN

SATICI FİRMANIN

Freze Dış Ticaret LTD. ŞTi. olarak aşağıda tanımlanan ürünün belirtilen AT yönetmeliklerine uygunluğunu
beyan ederiz.
Firma Adı  / Adres
Freze Dış Ticaret LTD. ŞTi
Hürriyet Mah. Erler Sk. Demkar Sit. No:16/1A 34876 Kartal-İstanbul/Türkiye
Tel: 0216 471 44 00 / Fax 0216 471 44 03 / email: info@freze.com.tr
Marka: KOBB
Ürün Modeli: KB200
Ürün Tanımı: Çok Amaçlı Hava Kompresörü 

At Uygunluk Beyanı



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar, malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilmemesi halinde imalatçı, üretici veya ithalatçının tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça, bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malı;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 
içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi 
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı 
sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyoununun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, 
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın 
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesi, 
bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan husulara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
Garanti belgesinde ve malın üzerindeki seri numarasında tahribat yapıldığı takdirde bu garanti belgesi 
geçersizdir.
Bu belgenin kullanılmasında: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna 
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.  
 



KB200
MULTI-PURPOSE INFLATOR

USER MANUEL
(Please read this manual in detail before use)



Wait

Technical Parameter

Product Description

Input Voltage 12V Power 100W

1

2

3

4
5

Instructions :


