
AS 300 - AS 400 - AS 550
AS 750 - AS 1100 AS 1500

    LÜTFEN UZUN ÖMÜRLÜ BİR KULLANIM İÇİN

KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
    PLEASE READ THE USER MANUEL CAREFULY

           FOR A LONG TERM USAGE

!

GARANTİ ŞARTLARI

TRİFAZE SÜPÜGE
(TRIFAZE SWEEPER)

KULLANIM KILAVUZU
(USER MANUAL)
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Fax: 0 216 526 27 00

Fabrika : Kabakoz Mah. 

İstiklal Cad. No:152 

Karasu / SAKARYA

Fax : 0 264 718 13 20
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Tel : 0 264 718 57 57 - 58
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CLEANVAC
CLEANING MACHINES  ELECTRIC VEHICLES



BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN 
MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

İ M A L A T Ç I  F İ R M A

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

ADRES

TELEFON :

FAX :

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

CİNSİ :  TRİFAZE YÜKSEK VAKUM MAKİNASI

MALIN

SATICI FİRMANIN

:ÜNVANI

DİKKAT

:

:

:

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ       AS 300 - AS 400 - AS 500 - AS 750  
                         AS 1100 - AS - 1500
                        
SERİ NO :

Teslim Tarihi:

Tamir Süresi : 30  İş Günü

Garanti : 2 ( İKİ ) YIL

:ADRESİ

:TEL-FAX

:FATURA TARİHİ

:TARİH/İMZA

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN.VE DiŞ TİC.LTD.ŞTİ.

       
          GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası: 

Belge İzin Tarihi:    

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

     0 216 499 90 90 
        0 216 526 27 00

   

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.

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.  



KULLANIM AMACI

Tektem makinenin üretmiş olduğu AS serisi ürünlür endüstriyel temizlikler için
tasarlanmış elektrik süpürgeleridir.
Yüksek vakum gücü,düşük ses seviyesi ile diğer süpürgelere göre daha üstün
özellikler taşımaktadır.Tekstil makinelerinin temizliğinde,makinelerden çıkan
parçaların emdirilmesinde,oto kuaförlerinde,fabrikaların,işyerlerinin,okulların,
camilerin,toplu alışveriş merkezlerinin sert zemin ve halı gibi yüzeylerin temiz
liğinde kullanılır.

KURULUM

-Makinenizin ambalajını açarak,kırık,çizik ve eksik parça olup olmadığını kontrol
ediniz.
-Makine ile birlikte verilmiş olan vakum hortumunu alarak geniş kısmını kazana
diğer ucunu da aparat  borusuna takınız.
-Aparat borusunun ucuna da taş yüzey süpürecekseniz kıllı olan aparatı
halı süpürecekseniz altı düz plastik olan aparatı takabilirsiniz.
-Aparatı takılmış olan boruyu hortumla birleştirip fişi prize takınız.
-Şalteri 1.konuma getirip temizliğe başlayabilirsiniz.
-Eğer makine çalışmıyor ise muhtemelen faz sırası uygun değildir.Enerjiyi
keserek fişten veya prizden değişikliği yaparak çalışmasını sağlayınız. 

PURPOSE OF USE

-AS series vacuum cleaners are prodaced for industrial usage by Tektem
Company.
-It provides high vacuum, low noise and has superier specifications than 
other vacuum cleaners.
-It is used for textile machine cloth pieces, and machines automobile 
washers factories, workshops, schools, mosques,malls, to clean hard floor 
and carpet surfaces.

SETUP

-Check your machine ıf there is broker, seratched, missing parts when openning
the box.
-Take hose and connect the wide side to tank and other side to aparat hose.
-Attach the brushed aparat to hose when cleaning hard surface and flat aparat
to hose when cleaning the carpets.
attad the aparat hose to tank hose and plug the machine to wall electric outlet.
-Switch position is One (1) to start machine.
If machine does not start ıt ıs possıble the phose sequence is not carrect.
Correct the phase sequence by cutting electric from machine.. 



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL    

TYPE

VOLTAJ            

VOLTAGE                         

(V-Hz)

MOTOR GÜCÜ       

MOTOR POWER     

(Watt)

HAVA AKIŞI (lt/dk)    

AIR FLOW (l/m)

TANK KAPASİTESİ    

TANK CAPACITY         

(L)

AS 300 220-50/380-50 3000 8400 80

AS 400 380-50 4000 9200 80

AS 550 380-50 5500 11000 80

AS 750 380-50 7500 14000 80

AS 1100 380-50 11000 16000 80

AS 1500 380-50 15000 18000 80

EMNİYET KURALLARI

-Makineyi amacı dışında kullanmayınız.
-Makineniz bakıma alınmadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz.
-Makinenizde faz sırası rolesi bulunmaktadır.Bu role makinenizin motorunun ters yönde
dörnmesini ve arızaya sebebiyet vermesini engeller.Şayet faz sırası doğru değil ise 
makine çalışmaz.Makineyi çalıştırabilmek için fişten ve prizden fazların sırasını değiştirip
doğru faz sırasını bulunuz.
-Kesinlikle fazları makinenin içindeki bağlantılardan geçirmeyiniz.
-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 servislerimize 
yaptırınız.
-TEKTEM tarafından üretilen veya tavsiye edilen yedek parçalar kullanınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

-Temizlik işi bittikten sonra fişi prizden çekiniz.
-Hortumu kazandan çıkarıp,kelepçeyi açınız.
-Kazanın içindeki birikintileri boşaltarak temizliğini yapınız.
-Filtreyi silkeleyerek temizleyiniz.
-Belli aralıklarla filtreyi kontrol ediniz. 

SECURITY RULES

-Do not use machine outside of intended use
-Plug will be pulled from electric outlet when machine is maintained.
-There is phase suquence relay inside machine this relay prevents the machine rotation 
in reverse direction and breakage. If phase sequence is not carrect; machine will not 
work in order to have machine work. Phase sequence will be changed inside wall outlet 
and terminal box. Correct phase sequence shall be applied to both.
-Do not cross over the phases inside machine.
-Do not use machine without dust filter.
-Pay attention the dust filter that there is no dust inside filter cloth.
-Do not vacuum hot ashes, quick lime and sharp objects and harmful dusts to human 
health.
Get neccesary service request from over company or authurized delers. which is trained
by our company.
-Use the parts which is produced by our campany or advised suppliers.

CLEANING and MAINTENANCE 

-When machine finished the cleaning pull the plug out of wall  outlet
-Pull hose out of tank, loose the clamp.
-Empty the tank and dirt inside of it.
-Shake the dust filter to clean.
-Check dust filter preodically.
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