
TAM SİNÜS İNVERTÖR
PURE SINE POWER INVENTER

KULLANIM KLAVUZU
USER MANUAL

İlgili Cihazlar: 300W, 400W, 500W, 600W, 750W,
                        1000W, 1500W, 2000W, 3000W



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:
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

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.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI
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Açıklama:

Fonksiyonların Tanımı:

1. KBN300 - KBN400

1. AC çıkış soketleri
2. Güç göstergesi (yeşil)
3. Arıza göstergesi (kırmızı) 
4. ON/OFF Düğmesi

5. USB çıkışı
6. DC girişi "+" kutbu (kırmızı)
7. DC girişi "-" kutbu (siyah)
8. Fan

Saf sinüs dalga güç inverteri, DC elektriğini AC elektriğine dönüştüren bir ürün 
tipidir. Araçlarda, deniz araçlarında, mobil ofislerde, postane ve telekomüni-
kasyon, kamu güvenliği, acil yardım ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

 Bu güç inverteri, küçük boyutlu, hafif, istikrarlı ve yüksek dönüşüm 
verimliliği avantajı ile uluslararası kurşun devre tasarımını kullanmaktadır. 
İnverter beş koruma fonksiyonuna sahiptir: giriş düşük gerilim koruması, giriş 
aşırı gerilim koruması, aşırı yük koruması, aşırı sıcaklık koruması, çıkış kısa 
devre koruması. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu 
kılavuz 300W 400W, 500W, 600W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W serisi 
ürünler için geçerlidir.

• Saf sinüs dalgası çıkışı
• Yüksek verimlilik ve taşınabilirlik
• Giriş voltajını ve yüklemeyi göstermek için dijital ekranlı akıllı anahtar
• Fan kontrolü
• Gelişmiş mikroişlemci tasarımı
• Düşük gerilim/aşırı gerilim/aşırı yük/kısa devre/aşırı ısınma özellikleri



2. KBN500 - KBN600 - KBN750

3. KBN1000 - KBN1500

4. KBN2000 - KBN3000

1. AC çıkış soketleri
2. Güç göstergesi (yeşil)
3. Arıza göstergesi (kırmızı) 
4. ON/OFF düğmesi
5. USB Çıkışı
6. Uzaktan koruma
7. LED ekranı

8. DC çıkışı "+" kutbu (kırmızı)
9. DC girişi "-" kutbu (siyah)
10. Fan
11. SİGORTA
12. İnverter uzaktan kumanda 
düğmesi (opsiyonel)



5. KBN1000S -  KBN1500S

6. KBN2000S - KBN3000S

GÜÇ

İNVERTER UZAKTAN
KUMANDA ON/OFF 

DÜĞMESİ

HATA

1. AC çıkış soketleri
2. Güç göstergesi (yeşil)
3. Arıza göstergesi (kırmızı) 
4. ON/OFF Düğmesi
5. USB Çıkışı
6. Uzaktan koruma
7. LED ekranı

8. DC çıkışı "+" kutbu (kırmızı)
9. DC girişi "-" kutbu (siyah)
10. Fan
11. SİGORTA
12. İnverter uzaktan kumanda
düğmesi (opsiyonel)

(ek ücret ile
opsiyonel aksesuar)

LED (Yeşil)? İNVERTER AÇIK 
LED (Kırmızı)? İNVERTER ARIZASI 



Talimat:
1. Uygulama alanı:

Elektrikli aletler serisi: Elektrikli testere, sondaj makinesi, alıştırma makinesi, 
kumlama makinesi, damgalama makinesi, çim temizleyici, hava kompresörü. 
Ofis malzemesi: Bilgisayar, yazıcı, ekran, fotokopi makinesi, tarayıcı, faks 
makinesi. Ev Aletleri: Toz toplayıcı, fan, flüoresan lamba,  filamanlı lamba, dikiş 
makinesi. Mutfak serisi: Mikrodalga fırın, buzdolabı, dondurucu, kahve 
makinesi, blender, buz makinesi, fırınlar.
Ticari kurulum serisi: Metal halojen ışık, yüksek gerilim sodyum lam, deniz 
taşıtları, arabalar ve güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üretimi.
Elektrik alanı serisi: Televizyon, radyo, oyun cihazları, VCR, güç amplifikatörü, 
izleme ekipmanları, sunucular, uydu haberleşme cihazları.
Uyarı: Kullanırken, lütfen inverterin ilgili gücüne uyun, aşırı yüklenmeyin. 
İnverteri, ilgili gücünün %85'inde çalıştırmak daha iyidir.

2. USB talimatı:

① USB sadece şarj içindir, veri alışverişi fonksiyonu yoktur;

② Şarj etmeden önce, lütfen cihazın şarj akımının inverterlerin 
akımından düşük olduğundan emin olun. Cihazın şarj akımı inverterin şarj 
akımından yüksekse, lütfen kullanmayın, aksi takdirde USB portunu bozabilir.

③ Bazı cihazlar belirli bir şarj cihazı ile şarj edilmelidir, bunları şarj 
etmek için lütfen ilgili şarj cihazını kullanın.
3. Enerji tasarrufu için, fan aşağıdaki iki durum olmadıkça çalışmaz:

① Fan, yük inverterin ilgili gücünün %30'unu aştığında çalışacaktır.

② Fan, inverterin sıcaklığı 60 dereceyi aştığında çalışacaktır.
4. Uzatma kablosu kullanımı ile ilgili:

① DC elektrik kaybına neden olacağından ve inverterin performansını 
etkileyeceğinden inverter ve akü arasında uzatma kablosu kullanmanızı 
önermiyoruz.

② Uzatma kullanmanız gerekiyorsa, elektrik kaybını azaltmak için yüksek 
kaliteli kablo kullanmanızı öneririz.
Kurulum ve çalışma ortamı:
Kurulum sırasında, aşağıdaki durum gereklidir:

③ Kuruluk: İnverterleri, yağmurdan, sisten, soğuktan, sudan koruyun ve 
invertere kirli yağ koymayın.

④ Sıcaklık: Lütfen sıcaklığı 0-45°C arası tutun.
⑤  Güvenlik: İnverterleri, patlayıcı, yanıcı ve benzinli motorunun yanına 
yerleştirmeyin.



Toz: İnverteri tozlu ortama yerleştirmeyin ve çok fazla toz invertere zarar verin.

5. Bağlantı

① İnverterin kapalı durumda olup olmadığını kontrol edin.
② Akü voltajının ve inverterin giriş voltajının eşleştiğinden emin 
olun.12V inverter, 24V akü ile çalışamaz ve 24V inverter 12V akü ile çalışamaz, 
karıştırılması durumunda inverter hasar görür.
③ Pozitif kutbu, akünün pozitif kutbuna ve negatif kutbu, akünün 
negatif kutbuna bağlayın ve lütfen inverteri kapalı durumda tutun, bu inverter 
için çok önemlidir. Uyarı: Bağlantıyı sabit tutun, aksi halde çok tehlikeli 
olacaktır.
④ Bir sonraki adımdan önce bağlantıyı kontrol edin Uyarı: Bağlantıyı 
ters gerçekleştirmeyin, bu invertere zarar verebilir.
⑤ "On" düğmesine basın, yeşil "on" lambası ve dijital gösterge 
çalışmaya başlar. İnverter uyarı verirse, lütfen inverteri durdurun ve kontrol 
edin!

6. Güvenlik İçin

Lütfen kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun:
①  İnverteri eliniz ıslakken çalıştırmayınız. Çocukların erişemeyeceği 
yerde muhafaza edin.
②  Uzun süre kullanımdan cihazın dışı ısınabilir, ısınması durumunda 
lütfen dokunmayın.
③ Elektrik şokunu önlemek için invertere metal sokmayın.
④ İnverter kolay sızdırma yapabildiğinden, inverterleri, yağmurdan, 
sisten, soğuktan, sudan koruyun ve invertere kirli yağ koymayın.
⑤ Aküye bağlantı yaparken, akünün asit maddesi cilde dokunursa, 
lütfen hemen su ile yıkayın. Asit madde göze girerse, lütfen hastaneye gidin.
⑥  Lütfen aküye metal yerleştirmeyin, bu kısa devreye neden olur ve 
daha sonra invertere ve aküye zarar verir.
⑦  Cihazın soketini inverterin AC prizine takarken, elektrik çarpmasını 
önlemek için lütfen elinizi metal pimden uzak tutun.
⑧  Lütfen inverterin AC prizine herhangi bir AC çıkışı yerleştirmeyin, 
bu invertere zarar verir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
⑨  Ürünü sökmeyin. Ürünün bakımı için profesyonel bir kişiye danışın.



Genel alet ve cihazların tablosu ve watt cinsinden güç tüketimi
GENEL

ALETLER
Kahve cezvesi (10 bardak)

Kahve makinesi
Ekmek Kızartma Makinesi

Kahve öğütücü
Meyve sıkacağı

Blender
Mikrodalga

Waffle makinesi
Isıtıcı plaka

Kızartma tavası

Fön makinesi

Laptop (Bilgisayar)

PC & Monitör
Mürekkep püskürtmeli yazıcı

Soğutucu

Çamaşır makinesi

Bulaşık makinesi

VCR

CD veya DVD oynatıcı

Stereo

Radyo saat

AM/FM Araç teybi

Uydu anteni

Elektrikli süpürge

Küçük yılbaşı lambaları

Oda ısıtıcısı

Demir
12"3 hızlı masa vantilatörü

Vat 
Tüketimi

Vat
Ayarı



Koruma ve Talimat

Durum Tanımı
LED Işığı

Yeşil AC Çıkışı
Yeniden Başlatma

YöntemiKırmızı
Fonksiyonu

Giriş alçak 
gerilim alarmı

Giriş alçak
gerilim kapatma

Giriş aşırı gerilim 
kapatma

Aşırı yük 
kapatma

Aşırı sıcaklık
kapatma

Kısa devre
kapatma

Açık Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Kapalı

Açık

Açık

Açık

Açık

Açık

Akü voltajı ilgili aralığa
yükseldiğinde, cihaz yeniden
çalışmaya başlar, yeşil ışık 
yanar, kırmızı ışık söner.

Akü voltajı ilgili aralığa
düştüğünde, cihaz yeniden 
çalışmaya başlar, yeşil ışık 
yanar, kırmızı ışık söner.
Yükü ilgili aralığa indirin,
cihaz yeniden çalışmaya 
başlar, yeşil ışık yanar,
kırmızı ışık söner.

İç sıcaklık ilgili aralığa
döndüğünde, cihaz yeniden
çalışmaya başlar, yeşil ışık 
yanar, kırmızı ışık söner.
Kısa devre çözüldüğünde,
cihaz çalışmaya yeniden
başlar, yeşil ışık yanar, 
kırmızı ışık söner.



Model (Şehir Gücü Olmadan) KBN400KBN300 KBN500 KBN600 KBN750

Teknik Parametre

Fonksiyonu

AC çıkışı

Çıkış frekansı
USB çıkışı (varsa)

Devamlı güç

Pik güç

Çıkış dalgası Saf sinüs dalgası
THD

Maks. etkinlik

Yük akımı yok
12V girişi

12V girişi

12V girişi

12V girişi

12V girişi

24V girişi

24V girişi

24V girişi

24V girişi

24V girişi

Giriş alçak
gerilim alarmı

Giriş alçak
gerilim kapatma

Giriş aşırı
gerilim kapatma

Termal kapatma

Aşırı gerilim kapatma

Sigorta

İdeal çalışma sıcaklığı Celsius derece

Soğutma yöntemi

Aksesuarlar Akü kurşun kabloları, topraklama kablosu, manüel, monte edilmiş vidalar

vat gösterge ışığı yanar ve kırmızı ışık yanar.

DC 12V (DC 11 -14.5V) / DC 24V (DC 22-29 V)



Model (Şehir Gücü Olmadan)
Model (Şehir Gücü İle)

Led Ekranı
DC girişi

KBN1000 KBN1500 KBN2000 KBN2500 KBN3000
KBN2500SKBN2000SKBN1500SKBN1000S

Teknik Parametre

AC çıkışı
Çıkış frekansı

Devamlı güç

Pik güç

Çıkış dalgası Saf sinüs dalgası

Maks. etkinlik

Yük akımı yok
12V girişi

12V girişi

12V girişi

12V girişi

24V girişi

24V girişi

24V girişi

24V girişi

Giriş alçak
gerilim alarmı

Giriş alçak
gerilim kapatma

Giriş aşırı
gerilim kapatma

Termal kapatma

Aşırı gerilim kapatma

12V girişi
24V girişi

Sigorta

Celsius dereceİdeal çalışma sıcaklığı

Soğutma yöntemi

Aksesuarlar Akü kurşun kabloları, topraklama kablosu, manüel, monte edilmiş vidalar



Size ve çevrenize zarar vermemek için, aşağıda güvenlik uyarılarını
listeledik. Lütfen işaretlerin aşağıdaki anlamlarına uyduğunuzdan
ve başvurduğunuzdan emin olun.

Bu işaretin anlamı:
Bu, kişinin ciddi yaralanmasına
veya ölümüne neden olabilir.

Çıkış toprağa bağlanırsa,
inverterin kısa devre yapmasına
ve hasar görmesine neden olur.
Örneğin, arabada kullanılan
inverterin çıkış kutbu, araç
gövdesine belirtilen voltaja sahiptir.

Aşırı yük koruma devresi, aşırı yük
koruma gücünü geçersiz kılacak
veya artıracaktır.

İnverter sızıntısı, elektrik çarpmasına
veya kazadan kaynaklanan yangına 
neden olabilir.

Ortak topraklama kablosu güç sisteminde
inverter kullanın.

İnverteri sıcak ve nemli bir ortamda
çalıştırmayın.

Güçte, yüke izin vermeyin ve döngüye
girmeyin.

İnverterler tıbbi ekipmanlarda kullanım
için test edilmemiştir.

YASAK

YASAK YASAK

YASAK

Zorunlu madde işaretiYasaklanmış madde işareti

Bu işaretin anlamı:
Kişilerin yaralanmasına veya 
diğer eşyalara zarar verebilir.

UYARI

DİKKAT

NOT



YASAK YASAK

YASAK

YASAK

YASAK

ATEŞTEN
UZAK TUTUN 

Akü bağlandığında, kıvılcım
oluşacaktır, yanıcı gaz
olmadığından emin olun.

İnverteri sökmeyin veya 
yeniden şekillendirmeyin.

Donanım yük fişini elektrik
prizine tam olarak takın.

Çıkış soketlerine veya kablolara zarar vermeyin

Elektrik prizine ıslak elle
dokunmayın.

Uçucu maddelerin veya
yanıcı maddelerin makineye
girmesine izin vermeyin.
Alevden uzak tutun.
                Aksi halde yangına
                 neden olabilir. 

Cihazın gövdesini ıslatmayın Çubuk veya diğer metal 
nesneleri havalandırma 
deliğine veya diğer deliklere 

Çıkış şebekeye paralel 
Olamaz.

Yetişkin olmayanların
kullanması sakıncalıdır

Çıkış yüksek gerilimi,
elektrik çarpması 
tehlikesine neden 
olur.

Akü şarj ve boşalma sırasında
yanıcı gazlar üretir. Ortam iyi
havalandırılmalıdır ve şarjın
yerine koyulmaması yanıcı
gazların birikmesine neden olabilir.

İnverteri sökmeyin veya
değiştirmeyin. İnverterin yetkisiz
sökülmesi veya değiştirilmesi
arızaya, yangına veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.

Prizin tamamen takılmaması 
elektrik çarpmasına ve aşırı 
ısınmaya neden olabilir, hatta bir 
yangına neden olabilir.

Bu elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Islak eller yasaktır.

Kesmeyin, yeniden şekillendirmeyin, ateşlendirici
maddeye yakın tutmayın, kabloları aşırı eğmeyin,
ters çevirmeyin, kabloları sıkıştırmayın ve çekmeyin
veya kablo veya soketler üzerine ağırlık yerleştirmeyin.

Bu makineyi kullanırken, lütfen telleri bir araya
toplamayın. Hasar görmüş bir kablonun kullanılması,
elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına
neden olabilir.

Hasarlı bir fiş veya gevşemiş bir priz 
kullanmayın.

İnvertere zarar verir 
ve  elektrik çarpması
tehlikesi

Aksi takdirde, kısa devreye,
hatta yangına ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.

Dahili bileşenlere dokunması
elektrik çarpmasına veya 
yaralanmaya neden olabilir.

UYARI

Yanıcı
gazlar

AÇMAK
YASAKTIR

ISLATMAK 
YASAKTIR



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:

KBN300, KBN400, KBN500, KBN600, KBN750, KBN1000, 
KBN1500, KBN2000, KBN3000

Ürün Tanımı: 

TAM SİNÜS İNVERTÖR
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