
KB100
ÇOK AMAÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ

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



Ürün Açıklaması

Talimatlar:

12Volt Kablo

Şişirme Uçları

Hortum

1. Araba çalıştırıldıktan sonra çakmak başlığı adaptörünü 
aracın çakmak soketinin içine sokun.
2. Şişirilebilir memeyi lastiğin supap sapına yerleştirin. 
Soket kilidine bastırarak şişirilebilir memeyi 
kilitlediğinizden emin olun.
3. Şişirme işlemini başlatmak için güç düğmesine basın 
(0'dan I'e getirin).
4. Basınç göstergeli lastik supabı 2,2 ila 2,5 bar arasında 
bir değere ulaştığında, lastik ideal hava basıncına 
ulaşmış olacağından güç şalterini kapatın.



Lütfen Dikkat:

1. Sorun gidermek için: Hava kompresörü uygun şekilde şişirmiyorsa, lütfen 

soketin supap sapını tamamen kapladığını ve yerine güvenli bir şekilde 

kilitlendiğini iki kez kontrol edin. Hava kompresöründe iletim gücü ile ilgili 

sorunlar varsa, lütfen sigorta kutusunu kontrol edin.

2. Bu öğe YALNIZCA DC 12V voltaj ile uyumludur.

3. Lütfen şişirdikten sonra hedef lastik basıncını teyit ettiğinizden emin olun.

4. Hava hortumunu katlamayın veya bükmeyin.

5. Lütfen hava kompresörü kullanımdayken motorun çalışır halde 

olduğundan emin olun.

6. Hava kompresörünü art arda 20 dakikadan fazla kullanmayın. Kullanıma 

devam etmeden önce hava kompresörünün soğumasını bekleyin.

7. Hava kompresörünü kullanım sırasında sürekli gözetin ve süreci takip 

ettiğinizden emin olun.

Ürün verileri:

DC12V 70W



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: KB100
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: KB100
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.   
 



KB100
MULTI-PURPOSE INFLATOR

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



Instructions:

Product Description:

The gas nozzle

Cigarette lighter cord

Gas Tube

1.After the car has been started, insert the smoke head 
adapter into the vehicles lighter socket.
2.Place the inflatable nozzle over the tires valve stem. 
Be sure to lock the inflatable nozzle by pressing down on 
the socket lock.
3. Press the power button on (from 0 to I) to begin 
inflating process.
4. When the tire pressure indicator valve reaches 
between 2.2 and 2.5, shut off the power switch as the 
tire has reached ideal air pressure.



Please Note:

1. For troubleshooting purposes, if the air compressor isn’t inflating

properly, please double check the socket is fully covering the valve 

stem and is locked in place securely. If there are issues with it 

transmitting power please check the fuse box.

2. This item is ONLY compatible with DC 12V voltage.

3. Please be sure to confirm target tire pressure after inflating.

4.Do not fold or bend the air hose.

5.Please be sure to have the engine running while air compressor is

in use.

6. Do not use the air compressor in excess of 20 consecutive minutes.

Be sure to let the air compressor cool down before resuming use.

7. Do not leave air compressor unattended while in use, be sure to

monitor the process.

Product data:

DC12V 70W


