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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.  
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SANAYİ TİP SERT ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ



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

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

-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.

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

-Our products are manufactured in accordance with the 
current safety laws and regulations.

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.

- Bu durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı 
firma sorumlu tutulamaz.

 

-Always use your machine on a flat ground. 

-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

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

-Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince 
makinelerimizin kullanma şartlarına, özellikle 
tanımlanan sınıflandırmaya uymalıdır. 

-Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde 
kullanılmalıdır.

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

-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 )

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

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

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

-Users of our products should obey the terms of use of the 
product as stated in the user manual. 

 -Makinelerimiz Fabrikada ayarlanır ve içinde bulunan 
tüm güvenlik ayarları yapılmıştır. Ayarlarının 
değiştirilmesi  yasaktır. 

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

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

-Şüphe halinde profesyonel 
açıdan uzman personele 
başvurunuz.
-If in doubt, consult a 
professionally qualified 
personnel.

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

-Products adjustments and seeting are done in the 
factory,Changing or modifying the setting on your machine is 
prohibited.

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

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

-This product is classified as "I" class against the protection of 
electrical shocks.

-Makinemiz, elektrik çarpmasına karşı korumaya 
ilişkin olarak I Sınıfı bir cihazdır. 

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

 

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

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

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

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

-Tesisin topraklamasının yapılmamasından 
doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.
Manufacturer firm can not be held responsible due to 
complications related to improper graunded facility

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

-Makinenin elektrik besleme şebekesi ile 
bağlantısının kesilmesi, ancak fişinin çekilmesi veya 
tesis üzerindeki tek kutuplu şalterin kapatılması ile 
mümkündür.
-Machine's power supply should only be disconnected by 
either pulling the plug out or turning off the single-pole 
switch.

-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.

ÖNEMLİ  /  CAUTION



TOPRAKLAMA TALİMATIKULLANIM AMACI
*Makinenizin elektrik aksamı,fırça motoru,vakum 
motoru ve elektrik tesisatı 220-240 Volttur.(Akülü 
modellerde 24 Volttur.)
*Fırçayı (su takımı) susuz kullanmayınız.
*Belli aralıklarla temiz su tankı ve kirli su tankı 
içindeki filtreleri mutlakatemizleyiniz.
*Kirli su tankı dolduğunda su boşaltma 
hortumundan boşaltınız.
*Kirli su tankı doluluk seviyesi içindeki filtreye 
gelmeden boşaltılmalıdır. Aksihalde ciddi 
arızalara neden olabilir.
*Köpük yapmayan deterjan ve kimyasallar 
kullanınız.
*Fırça motorunu fırça zemine inmişken açıp 
kapatınız.Aksi halde fırça yerinden çıkacaktır.
*Herhangi bir arıza yada bakım esnasında fişin 
prize takılı olmamasına dikkat ediniz.(Akülü 
modellerde akü kutup başlarını çıkartınız.)
*Makineyi işiniz bittiğinde temizleyiniz.Su 
tankında su bırakmayınız.
*Makine ile insan ve hayvan sağlığına zararlı 
kimyasallar çekmeyiniz.
*Makinenin şarjı dolmadan şarjdan çekmeyiniz.
*Makinenizin şarjı bitmeden şarza takmayınız.
*Makineyi şarj dolu iken kullanınız.(Akülü 
modellerde)
UYARI
Elektrik şoku,yangın ve yaralanma risklerine 
karşı koymak için;
*Hasarlı kablo ve fiş kullanmayınız.
*Kullanım harici cihazın fişini prize takmayınız.
*Yağmur altında çalıştırmak elektrik şoku 
yaratacağından tehlikelidir.
*Çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
*Makina kablosuna zarar verecek hareketlerden 
sakınınız ve makinayı kablodan çekmeyiniz.
*Makinanın fişini prizden çıkarmak için kabloyu 
kullanmayınız.Fişin kendisini tutarak prizden 
çıkartınız.
*Makinayı ıslak elle kullanmayınız,dokunmayınız.
*Makinanın emiş ağzına herhangi bir parça 
sokmayınız.Makinanın emişini engelleyecek 
nesneler emdirmeyiniz.
*Makine ile işiniz bittikten sonra kapama 
düğmelerine basarak makinayı durdu rup fişini 
çıkartınız.
*Yanıcı ve patlayıcı nesneleri emdirmeyiniz.
*Makinada mekaniksel ve elektriksel değişiklikler 
yapmayınız.
*Makinayı kullanmadan önce kullanacağınız 
voltajı kontrol ediniz,uygun değilse 
kullanmayınız.
*Makinayı basınçlı yıkayıcılar ile yıkamayınız.
*Makinayı donma ısısının altında çalışırken veya 
muhafaza ederken gerekli önlemleri alınız.

Bu makine topraklamalıdır. Fişin takılacağı priz 
yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak 
takılmalı ve topraklanmalıdır. Toprak 
bağlantısının yanlış yapılması elektrik şokuna 
yol açabilir. Prizin doğru topraklanıp 
topraklanmadığından şüphe edilirse bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettiriniz. Makine ile verilen 
fişi değiştirmeye kalkmayın.Şayet prize 
uymuyorsa yetkili bir elektrik teknisyenine 
taktırınız

CİHAZIN ŞARJ EDİLME ŞEKLİ (AKÜLÜ 
MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR)
-Belli bir süre kullanımdan sonra şarzı biten 
cihazı müsait bir yere(220 V şebeke cereyanı 
olan bir prize yakın bir yere)getiriniz.Makinenin 
iki adet düğmesini de kapatınız.
-Şarj aletinin fişini makinenin arkasında sağ orta 
kısmında bulunan sokete şarj aletinin soketine 
bastırarak yerine takınız.
-Burada her iki soketin + (artı) ve - (eksi) uçları 
paralel olmalıdır.Daha sonra şarj aletini 220 V 
prize takınız.Cihazdaki sigortayı ve düğmeyi 1 
konumuna(açık) getiriniz.Makinanızda bulunan 
akü seviye cihazında şarj olduğunu 
görebilirsiniz.

MONTAJ-KULLANIMA HAZIRLAMA
-Montaj ve kullanıma hazırlamadan önce 
mutlaka makinenin fişinin prize takılı 
olmadığından emin olunuz.Fişiniz prize takılı 
iken bakım ve tamir gibi işlemleri 
gerçekleştirmeyiniz.
-Koliyi açarak makinenizle birlikte gelen tüm 
parça ve aksesuarları dışarı çıkarınız. Kullanma 
kılavuzunda belirtilen parça ve aksesuarların 
eksik yada hasarlı olup olmadıklarını kontrol 
ediniz.
-Satın almış olduğunuz ürünün faturasının ve 
kullanma kılavuzundaki garanti sözleşmesinin 
eksiksiz doldurulduğundan emin olunuz

Şarj seviye cihazı %100 e geldiğinde şarj 
dolmuştur.Şarj cihazını fişini prizden çıkarın ve 
makinedeki diğer soketi de çıkararak makineyi 
kullanılır hale getirebilirsiniz. 
Akü tamamen dolmadan şarj işlemini kesinlikle 
yarıda kesmeyiniz.
AkÜ BAKIMINDA DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR
*Akü kıvılcım ateşinden uzak tutulmalıdır.
*Kutup başlarının artı ve eksi bağlantılarını 
düzgün 

*Temizlik ve bakım işlerinden önce mutlaka fişi prizden çekiniz.
*Otomatın kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman tankı ve kullanılan aksesuarları 
temizleyin.
*Kullanımdan sonra cihazınızı bir kaç dakika temiz su çekerek çalıştırınız. Boruların 
kuruyabilmesi içinde çok az bir süre kuru hava çekiniz. Bu sayede makinenizde pisliklerin 
birikmesi ve kötü koku yapması söz konusu olmayacaktır.
*Gerek hijyenik nedenlerden gerekse makinenizin uzun ömürlü olması için kesinlikle ıslak ve 
kirli halde bırakmayınız.
*Makinenin verimli kullanımı için emiş lastiklerini düzenli temizleyip,yıprandıkça
yere temas ayarını yapınız.

TEMİZLEME VE BAKIM

BAKIM:

Bakım Planı                                                           Günlük   Haftalık   Aylık
Kirli su deposunu  yıkayınız.                          
Temiz su kazanını yıkayınız.                                      X
Emiş ağzını yıkayınız.                                                X
Depo ve hortumları kontrol ediniz.                             X
Fırça,keçe tutucuları ve keçeleri kontrol ediniz                          X

 X

ARIZA BULMA:

Motor çalışmıyor,

*Kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
*Kabloyu kontrol ediniz.
*Akülü modellerde kutup başlarını kontrol ediniz.
*Akülü modellerde akünün şarj durumunu kontrol ediniz.
*Açma/kapama anahtarını kontrol ediniz.
*Motorda problem olabilir.
Yetersiz su emme,
*Kirli su deposunun dolmasından dolayı kirli su depo filtresi 
kapatılmış 
olabilir.
*Vakum sisteminde tıkanıklık olabilir.
*Emme hortumları çatlak,hasarlı veya yerinden çıkmış olabilir.
*Kirli su deposunun kapağı iyi kapanmamış olabilir.
*Emiş ağzı kauçukları yırtık veya bitik olabilir



BATARYALI MODEL KULLANIMITEKNİK ÖZELLİKLER

B3501B4501B7501

Start-Stop Tuşu

 Akü Şarj Soketi

Vakum Motor Tuşu

Aparat Kaldırma Kolu

Fırça Pedalı

Su Çekme Aparatı

Vakum Hortumu

Su Vana Kolu

Kirli Su Tank Kilidi

Temiz Su Boşaltma Hortumu

Kirli Su Boşaltma Hortumu

Kirli Su Kapağı
Fırça Motor Tuşu

Akü İkaz Rolesi

Haznelerdeki suyu kirli ve temiz su hortumları 
yardımı ile boşaltabilirsiniz.

Su Çekme AparatıSu Çekme Aparatı

Vakumlama aparatını işiniz bittiğinde şekildeki gibi
tutma kolundan yukarı doğru kaldırıp askıya alınız.

E 3501 E 4501 E 7501 B 3501 B 4501 B 7501

VOLTAJ      (V-Hz) 220 220 220 24 24 24

VAKUM MOTOR 

GÜCÜ      (w)
1200 1200 1200 600 600 600

FIRÇA MOTOR 

GÜCÜ      (w)
550 550 550 450 450 450

FIRÇA MOTOR 

DEVRİ (d/dk
2800 2800 2800 3000 3000 3000

FIRÇA DEVRİ (d/dk) 150 150 155 170 170 170

FIRÇA   ÇAPI     (mm) 380 420 420 380 420 420

TEMİZ SU TANKI      

(lt)
20 38 61 20 38 61

KİRLİ SU TANKI      

(lt)
38 42 65 38 42 65

BOYUTLAR 

(EN*BOY*YÜK)
55x110x90 56x102x102 56x112x104 55x110x90 56x102x102 56x112x104

AĞIRLIK (kg) 54 60 67 80 150 225

TEMİZLEME 

GENİŞLİĞİ (mm)
700 850 850 700 850 850

EMİŞ BASINCI 

(mm/H2O)
1836 1836 1836 1836 1836 1836

Nominal Çalışma 

Kapasitesi  (m2/h)
850 1040 1450 850 1040 1450

Max. Çalışma 

Kapasitesi (m2/h) 
1020 1400 1750 1020 1400 1750

80 100 100

OTOMAT E  SERİSi OTOMAT B SERİSİ
MODEL

AKÜ KAPASİTESİ (Ah)



ELEKTİRİKLİ MODEL KULLANIMI

E 7501-E 4501-E 3501

Vakum Motor Tuşu

Kirli Su Kapağı

Temiz Su Boşaltma Hortumu Kirli Su Boşaltma Hortumu

Su Çekme Aparatı

Fırça Pedalı

Vakum Hortumu

Kirli Su Tank Kilidi

Su Vana Kolu

Fırça Motor Tuşu

Aparat Kaldırma Kolu

*Emiş ağzını makinanın arkasında bulunan vakum aparatına takınız.

*Emiş hortumunu emiş ağzının üzerinde bulunan yuvaya yerleştiriniz.

*Temizleme kimyasalı ise kullanma ve karışım bilgilerini imalatçının prospektüsü 
doğrultusunda kullanınız.

TEMİZ SU DEPOSUNUN DOLDURULMASI
*Temiz su deposunu deponun üst noktasından 10 cm boş kalacak şekilde 
doldurunuz.

*Emiş ağzının üzerinde bulunan civatayı sıkarak makinaya sabitleyiniz.

*Temiz su deposuna konacak suyun ısısı en fazla 40 C olmalıdır.

KULLANIM
Makine ile birlikte vermiş olduğumuz fırçayı (çap 43 cm), elinize alınız. Diğer bir kişi iki 
eliyle tutma kolundan aşağı doğru bastırarak makinenin önünü kaldırtınız. Elinizdeki 
fırçayı, motorun önündeki yatağa yanaştırınız. Fırçadaki tırnakları karşıdaki 
boşluklara paralel olacak şekilde yanaştırıp fırçayı “sola” doğru çevirerek fırçanın 
takılmasını sağlayınız. Sonra otomatın önünü yere indiriniz. Mavi renkteki temiz su 
tankının kapağını açarak yeteri kadar su ve deterjan ilave ediniz. Deterjan olarak 
köpürme özelliği olmayan deterjan ve şampuanları mutlaka tercih ediniz. Makinenizin 
şarjını çalışmaya başlamadan önce doldurunuz. Sağ ayağınızla makinenin 
arkasında sağ alttaki pedala bastırarak sağa doğru itiniz. Pedal yukarı doğru 
kalkacaktır. Bu şekilde fırçanın aşağı doğru inmesini (yere temas etmesini) 
sağlayınız. Yerin kirlilik ve zemin cinsine göre makinenin arkasında sol altta bulunan 
su vanasını açınız. Makinenin üstünde bulunan (panoda) fırça motoru düğmesine 
basarak fırçayı çalıştırınız ve makineyi yıkayacağınız yere götürünüz. Bu şekilde 
yıkama yapınız. Hem yıkama hem de vakumlama yapmak istediğinizde yıkama 
işlemi yapılırken makinenin arkasında üstte ortada bulunan aparat kaldırma kolunu 
yerinden aşağı doğru çekerek aparatın aşağı inmesini sağlayınız ve vakum motoru 
düğmesine basınız. Bu şekilde yıkama yaparken aynı anda vakumlama da yapılmış 
olur.
Temizlik işiniz bitiğinde su vanasını kapatınız, yerde kalan suyu emdiriniz. Daha 
sonra vakum motoru düğmesini kapatınız (kırmızı düğme). Fırça aşağı pozisyonda 
iken (yerde iken) fırça motoru düğmesini (yeşil düğmeyi) kapatınız. Sol ayağınızla 
fırça kaldırma pedalına aşağıya doğru basarak fırçanın yukarı pozisyonda (havada) 
kalmasını sağlayınız. Daha sonra makineyi, hasar ve zarar görmeyecek bir yere park 
ediniz

KULLANIM SONRASI
*Vakum ve fırça motor çalıştırma anahtarını 0 (sıfır) konumuna getiriniz.

*Emiş ağızını indirme/kaldırma kolu vasıtasıyla yukarı alınız.

*Emiş ağzını yukarı kaldırınız.
*Kirli ve temiz su depolarını boşalttıktan sonra temiz su ile yıkayınız.

*Makinenin fişini prizden çekiniz.

*Kullanım sonrası makineyi temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

EM İŞ AĞZININ TAKILMASI
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