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KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİ OKUYUNUZ.

GARANTİ ŞARTLARI
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    LÜTFEN UZUN ÖMÜRLÜ BİR KULLANIM İÇİN

KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
    PLEASE READ THE USER MANUEL CAREFULY

           FOR A LONG TERM USAGE

!

JETONLU ENDÜSTRİAL VAKUM MAKİNASI
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Belge Numarası: 

Belge İzin Tarihi:   

İMALATÇI FİRMA

DİKKAT 
BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

UNVANI TEKTEM MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

ADRES Esenşehir Mah. Necip Fazıl Bulvarı NO:23 Y. Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

TELEFON 0216 499 90 90 

FAX 0216 526 27 00 

İmza ve Kaşesi:

CİNSİ :

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ : 602 SS

TESLİM TARİHİ :

TAMİR SÜRESİ : 30 İş Günü

GARANTİ : 2 (İKİ) YIL

UNVANI :

ADRES :

TEL-FAX :

FATURA TARİHİ :

TARİH-İMZA :

FİRMA YETKİLİSİNİN,

SATICI FİRMANIN,

JETONLU-PARALI  VAKUM MAKİNASI
GARANTİ BELGESİ

JETONLU-PARALI VAKUM MAKİNASI

TR

GB

Sayın Müşterimiz;

Firmamız CLEANVAC markası altında 40 çeşidin üzerinde ileri teknoloji ile 
temizlik makinelerini TÜRKİYE de üretmektedir.

Her CLEANVAC ürünü kalite kontrol bölümü tarafından çok detaylı kontrol
testlerinden geçirilmektedir.Fakat yine de bir ürünün kullanım ömrü büyük 
ölçüde kullanıcı kişiye bağlıdır.

Lütfen bu kullanma klavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.Satın aldığınız
CLEANVAC ürününü iyi tanımanız,bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına
uygun olarak kullanmanız halinde,sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde 
hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz.Ürünün Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.  

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.



 -Please read the user manual carefully before running or 
using the product and keep it in a safe place afterwards.

-Always use your machine on a flat ground. 

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

-Kullanım kılavuzu;  makinenin kurulması, 
çalıştırılması ve kullanımından önce okunmalı ve 
saklanmalıdır.

-Makineyi kullanacak ve rutin bakımını 
gerçekleştirecek olan kişiler mutlaka kılavuzu okumalı 
ve makine hakkında bilgilendirilmelidirler.
-Persons to use and perform rutin maintanence on the machines 
must read the manual.

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.
-Our products are manufactured in accordance with the 
current safety laws and regulations.

-Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince 
makinelerimizin kullanma şartlarına, özellikle 
tanımlanan sınıflandırmaya uymalıdır. 
-Users of our products should obey the terms of use of the 
product as stated in the user manual. 

-Makinemiz, elektrik çarpmasına karşı korumaya 
ilişkin olarak I Sınıfı bir cihazdır. 
-This product is classified as "I" class against the protection of 
electrical shocks.

 -Makinelerimiz Fabrikada ayarlanır ve içinde bulunan 
tüm güvenlik ayarları yapılmıştır. Ayarlarının 
değiştirilmesi  yasaktır. 
-Products adjustments and seeting are done in the 
factory,Changing or modifying the setting on your machine is 
prohibited.

-Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde 
kullanılmalıdır.

-Bu uyarıya uyulmaması tehlikeli bir duruma veya 
makinenizin arızalanmasına sebebiyet verebilir.

-In case of discrepancy between the plug and outlet, please 
ensure that the appropriate type of outlet replacement is 
done by a qualified professional electrician

-Defective electrical connections may cause hazardous results 
to its surroundings.

-Makinenin elektrik besleme şebekesi ile 
bağlantısının kesilmesi, ancak fişinin çekilmesi veya 
tesis üzerindeki tek kutuplu şalterin kapatılması ile 
mümkündür.

-Bu temel güvenlik şartının kontrol edilmesi 
gereklidir. Şüphe halinde tesisin profesyonel açıdan 
uzman bir personel tarafından dikkatlice kontrol 
edilmesini talep ediniz.

- Bu durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı 
firma sorumlu tutulamaz.

-If in doubt, consult a 
professionally qualified 
personnel.

- Manufacturer firm can not be held responsible due to 
defective electrical connection done by unqualified persons.

-Please check parameters of your electric 
supply to be sure it matches required 
power(kw)as stated on the product.

-Elektrik bağlantısı yürürlükte olan kurallara uyularak 
ve imalatçı firmanın uyarıları dahilinde çalışabilecek 
uzman nitelikte teknisyenler tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

 
-Şüphe halinde profesyonel 
açıdan uzman personele 
başvurunuz.

-Cihazın fişi ile prizi arasında uyumsuzluk olması 
halinde, prizin profosyonel açıdan uzman bir personel 
tarafından uygun tipte bir başka prizle değiştirilmesini 
sağlayınız.

-Makinenizi beslemek için uzatma kabloları 
kullanmayınız.
-Do not use extansion cords for feeding.

 

-Hatalı bir bağlantı kişilere, hayvanlara veya nesnelere 
zarar verebilir.

-Tesisin topraklamasının yapılmamasından 
doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.

-Makinenizi bağlamadan önce, plaka verilerinin 
elektrik şebekesi verilerine uygun olduğundan emin 
olunuz.

-Machine's electrical safety is under warranty only if it is 
connected correctly to an effective earthing facility.

-Electrical connections of your machine should only be done 
by qualified electritions

 -Before connecting your machine, make sure that license 
plate data is corresponding to the power grid.

 

-Bu durumda tesisin ve elektrik prizlerinin elektrik 
kapasitelerinin cihazın plakasında belirtilen 
maksimum güce(kw) uygun olduğunu kontrol ediniz.

 

-Uncomplying with this rule may effect your machine to 
breakdown or create hazardous conditions. 

-if in doubt, please have your facility checked by professional 
personnel

Manufacturer firm can not be held responsible due to 
complications related to improper graunded facility

-Makinenizin elektrik güvenliği, sadece yürürlükte 
olan elektrik güvenliği kurallarının ön gördüğü şekilde 
etkin bir topraklama tesisine, doğru olarak bağlanmış 
ise garanti kapsamına alınır. ( TSEN 61230 )

-Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçıyı her 
türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün 
ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu 
gösterir.
- Any facility where product is used or operating personnel 
not complying with the above safety rules will exclude the 
manufacturer resposibility and warranty on the product.

-Machine's power supply should only be disconnected by 
either pulling the plug out or turning off the single-pole 
switch.

ÖNEMLİ  /  CAUTION



şekil-b şekil-c

1-) Jeton-para mekanizmaya atılır
(şekil b) eğer sistem çalışmaz ise
 şekil c’de ok ile gösterilen yerden
 ayar yapılarak çalışması sağlanır.

NOT: Para- Jeton mekanizması
 fabrika ayarı 1 TL / 5dk olarak
 ayarlanmıştır. 

JETON - PARA
AYARI NASIL

YAPILIR ?

!
♦TEKNİK ÖZELİKLER

Model                  : Jetonlu - Paralı Vakum Makinas
Motor Gücü         :Çift fanlı motor x2
Kazan Kapasitesi: 60 lt
Zaman Ayarı        :Tımer Zamanlayıcı
Ayarlanabilir çalışma Süresi
Kafesli Tekstil filtre
Çap 38 sanayi tip hortum 5 metre
Hava akış debisi 6500lt/dk
Ebatları 70x70x172

♦EMNİYET KURALLARI

-Tesisatınızın topraklama bağlantıntısının aktif olduğundan emin olunuz.

- Harici topraklama hattı çekiniz.

-Makineyi amacı dışında kullanmayınız.

-Makineniz bakıma alınmadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz.

-Makineyi toz bezi olmadan kullanmayınız.

-Toz bezinin yırtık ve iç tarafının kirli olmamasına dikkat ediniz.

-Sıcak kül,sönmemiş kireç,hortumu delebilecek kesici,delici cisimler ve insan 
sağlığına zararlı tozları emdirmeyiniz.

-Bakım ve servis hizmetlerini firmamızdan eğitim almış yetkili teknik servislerimi
ze yaptırınız

-Tesisinizin elektrik şebeke sistemi makineye uyumlu olmalıdır. .

-TEKTEM tarafından üretilen veya tavsiye edilen yedek parçalar kullanınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

-Temizlik işine başlamadan önce fişi prizden çekiniz.

-Kazanın içindeki birikintileri boşaltarak temizliğini yapınız.

-Filtreyi silkeleyerek temizleyiniz.

-Belli aralıklarla filtreyi kontrol ediniz

- Verimli bir kullanım için makina filtresini sık sık temizleyiniz.

- Vakum hortumu emiş sisteminde hava kaçağı kontrollerini sık sık yapınız. 

NOT: Makinenizi sürekli yüksek verimde kullanmak için filtre sistemini hergün
en az 1 defa temizleyiniz.

KULLANIM AMACI

Tektem makinenin üretmiş olduğu jetonlu-paralı temizlik ürünlüri endüstriyel 
temizlikler için tasarlanmış elektrik süpürgeleridir.

KURULUM

Jetonlu - Paralı vakum makinesini düz beton üzerine saplama civata ve somun ile 
sağlam olacak şekilde sabitleştiriniz.

ÇALIŞTIRILMASI

1-) Şebekenizin makine ile uyumlu olduğundan eminseniz fişi prize takınız.(220volt)

2-) Para veya jeton atınız.

3-) Zaman ayarını istediğiniz çalışma süresine ayarlayınız.

4-) 0-1 Anahtarı 1 konuma basarak çalıştırınız.

Zaman ayarı nasıl yapılır ?

şekil-a 

Şekil a’ da ok ile gösterilen yerlerden zamanlayıcınızı aşağı-yukarı  tuşlarından 
artırabilir veya azaltabilirsiniz. 
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