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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.  

       

Belge Numarası: 

Belge İzin Tarihi:   

TEKTEM MAKİNE 
SAN. ve TİC. A.Ş.

İMALATÇI FİRMA  (MANUFACTURER)

DİKKAT  WARNING

BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

UNVANI  (TITLE) TEKTEM MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

ADRES (ADDRESS) Esenşeh�r Mah. Nec�p Fazıl Bulvarı NO:23 Y. Dudullu-Ümran�ye/İSTANBUL

TELEFON (TELEPHONE) 0216 499 90 90 

FAX 0216 526 27 00 

İmza ve Kaşesi:
STAMP AND SIGNATURE

UNVANI :

ADRES :

TEL-FAX :

FATURA TARİHİ :

TARİH-İMZA :

FİRMA YETKİLİSİNİN, (COMPANY EXECUTIVE’S),

SATICI FİRMANIN, (SELLER’S ), HALI SIKMA MAKİNESİ
GARANTİ BELGESİ

CARPET WRINGER
WARRANTY DOCUMENT

(TITLE)

(ADDRESS)

(INVOICE DATE)

(DATE&SIGNATURE)

(THIS DOCUMENT MUST BE KEPT BY THE COSTUMER )

(DOC. NUMBER)

(DOC. ALLOWENCE DATE)

www.cleanvac.com

CİNSİ (TYPE) : HALI SIKMA MAKİNESİ
(CARPET WRINGER)

MARKASI (BRAND) : CLEANVAC

MODELİ (MODEL) :

TESLİM TARİHİ (DELIVERY TIME) :

TAMİR SÜRESİ (REPAIR TIME) : 30 İş Günü (30 WORK DAY)

GARANTİ (WARRANTY) : 2 (İKİ) YIL (2 YEARS)

    RL 1200 - RL 1400 - RL 1600



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

-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

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.

-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.

-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. 

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

-Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde 
kullanılmalıdır.
-Always use your machine on a flat ground. 

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

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

 

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

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

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

- Bu durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı 
firma sorumlu tutulamaz.

 

-Do not use extansion cords for feeding.

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

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

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

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

-Tesisin topraklamasının yapılmamasından 
doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.

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

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

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

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

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

 

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

-Makinenizi beslemek için uzatma kabloları 
kullanmayınız.

-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

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

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

-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



You can let the clean water in the centrifuge 
from inlet which is in the middle of cover

Kapağın ön kısmında bulunan su rekorundan 
hortum vasıtasıyla temiz su basabilirsiniz.

You can use ring bolts for lifting.

Makinenizin üst kısmında bulunan askı 
mapaları sayesinde makinenizi kaldırabilir, 
taşıma amaçlı kullanabilirsiniz.

Askı Mapaları.
ring bolts

Makine Tanıtımı
(Introduction of the Machine)

shock absorber
Amortisör.

bow
Yay.

Plastik Takoz.
plastic mallet

Ayaklı makinelerimizin alt kısmında bulunan 2'şer adet amortisör ve yaylar 
sayesinde makinenin titreşimi minimuma çekilmiştir

There are three part on each leg of the machine for make vibration less. Shock 
absorber, bow and plastic mallet. 

Purpose of Usage

Installation

This machine is certanly designed for drying carpets. Using this machine for 
the purposes other than what it is designed for can cause hazardous results.

This machine is delivered fully installed and in perfect working condition. This 
machine should be placed on a flat surface. Before running the machine  
please make sure the required working voltage of the machine is suitable to 
your electrical network.

Operation

Carpets should be rolled tightly with both ends equivalent to eachother and 
placed into the drum in the direction of rotation.(see the Picture) Otherwise 
due to being unbalanced , machine may start bouncing and cause damages to 
itself or its surroundings.After placing the carpet into drum  as stated above, 
use the green button on the control panel to start the machine and keep it 
running for 5 to 6 minutes and stop it with the red button. Wait until the drum 
complately  stops turning and get the carpet out by opening the door .

Warnings

may start bounc�ng and cause damages to �tself and �ts surround�ngs .

Carpets should be rolled t�ghtly w�th both ends equ�valent to eachother and 
placed �nto the

drum �n the oppos�te d�rect�on of clockw�se . Otherw�se due to be�ng 
unbalanced , mach�ne

Please make sure the door �s fully closed before runn�ng the mach�ne
Oposs�te s�des glued or waterproof rugs should not be dryed �n th�s mach�ne. 

They need to be
dryed w�th vacuum�ng.
Do not open the door before the drum complately stops sp�nn�ng.
Dry�ng each carpet should be done only once.

Carpets that do not f�t �nto mach�ne should not be folded or compressed to f�t.
Mach�ne should not be run w�thout a ground�ng l�ne.
Place the power cord h�gher from the ground

Do not pull from the power cable to unplug
Do not touch the mach�ne or try to move �t wh�le runn�ng.

Do not run the mach�ne �f the power cord �s damaged.

Short runner rugs should be placed well balanced �n the mach�ne.



Başlat Tuşu (start button)
Yeşil tuş, halı sıkma işlemini başlatır.
(the green button starts carpet wringing)

Tutma kolunu saat yönünde çevirerek 
kapağı sıkıştırınız.
(turn the holder clockwise motion)

Zaman Rolesi (time relay)
Halı sıkma süresi ayarlanır.
(specify the carpet wringing time)

1

2

1

2

Kırmızı tuş, halı sıkma işlemini sonlandırır.
(the red button stops carpet wringing)

Durdurma Tuşu (stop button)3

Makine çalışırken elinizi kasnaklara 
uzatmayınız.
(do not touch any moving part while the 
machine runs)

Bellows model
Körüklü model

3

MALIN

Kullanım Amacı
Bu cihaz sadece halı kurutma amaçlı tasarlanmıştır.Başka amaçlar için kulla
nılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Kurulum
Makine düz bir zemin üzerine teraziye alınmış şekilde kurulmalıdır.Cihazınızı ku
rarken güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Kullanım
Yönetmeliklere göre elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra halı tanbur içine iki
ucu denk ve dönme  yönünde yerleştirilmelidir.Aksi taktirde makina
 balanstan dolayı zıplayıp kendine, insanlara ve çevreye zarar verebilir.
Bu şekilde halı yerleştirildikten sonra açma kapama düğmesi yardımı ile maki-
neye hareket verilir.İstenilen sürede çalıştıktan sonra stop edilir,tanburun dönmesi 
tamamen durunca kapak açılarak halı alınır ve bir süre havalandırmaya bırakı
lır.
UYARILAR
*Halı makina içerisine iki ucu düz bir motor dönme yönüyle aynı yönde sıkı
şekilde sarılarak yerleştirilmelidir.(Aksi halde balansa neden olup makineyi 
zıplatacaktır.)
*Kapak tam kapatılmadan makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
*Ters yüzü tutkallı,içersinden su geçirmeyen halılar makinemiz içersinde sıkıl
mamalıdır.Bu halılar vakumla kurutulmalıdır.
*Çalışan makinenin kapağı kesinlikle açılmamalıdır.
*Tambur tam durmadan kapak açılmamalıdır.
*Halı sıkma işlemi bir kerede yapılmalı,makine durdurulup tekrar çalıştırma 
yapılmamalıdır.
*Tambur içerisinde açılmayan halılar makine durdurulup sarım yönüne ve şekli
ne özen gösterilerek tekrar sarılmalıdır.
*Kısa yolluk halıları sıkılırken makine içerisine dengeli bir şekilde 
yerleştirilmelidir.
*Makine içerisine sığmayan halılar katlanarak,sıkıştırılarak makine içerisine 
yerleştirilmemelidir.
*Makine topraklama hattı çekilmeden çalıştırılmamalıdır.
*Elektrik kablosunu yere değmeyecek şekilde asılı monte ediniz.
*Çalışma esnasında makinaya dokunmayınız yerini değiştirmeyiniz.
*Fişi prizden çıkarırken kablodan asılmayınız. Hasarlı kablo ile çalışmayınız.
*Makinelerin çalıştırma şekli firmamız dışındaki kişiler tarafından değiştirilmesi
 durumunda makine garanti kapsamı dışına çıkar.
MAKİNE BAKIMI
*Makinenizle ilgili olarak yapacağınız taşıma,temizleme,bakım işlerinde mutlaka
fişi prizden çekiniz.
*Kullanım sıklığına göre 30 ila 60 gün içerisinde rulman yağ bakımı yapılmalı
dır.
*Motor kayışları gevşediği taktirde gerdirilmeli,aşındığı taktirde değiştirilmelidir.



Su tahliyesi
(water removal)

Makinenin alt kısmındaki Ø60 lık 
borulardan su tahliyesi yapılır..
(there are water removal pipes (Ø60) at the 
bottom of the machine )

Makinenin üst kısmında bulunan hava 
deliklerinden buhar tahliyesi yapılır.
(there are steam removal holes at the 
upper part of the machine )

Halı yerleştirme şekli.
(carpet placed as shown on picture(left))

Kapağı kendinize doğru çekerek açınız.
(pull the cover to yourself and open)

220 270 320 410 270 270 Ş* 320 320 Ş* 420 420 Ş 420 420 Ş

TOPLAM GÜÇ (Total 

Power)
7.5 Kw 11 kW

VOLTAJ       (Voltage)

FREKANS  (Frequence)

MOTOR    (Motor)

MOTOR DÖNÜŞ HIZI 

(Motor Speed)

TAMBUR DÖNÜŞ HIZI 

(Dum Speed)

TAMBUR UZUNLUĞU   

(Drum length)
220 270 320 410 270 270 320 320 410 410 410 410

TAMBUR ÇAPI (Drum 

Diameter)

TAMBUR MALZEMESİ 

(Drum Material)

MAKSİMUM HALI 

GENİŞLİĞİ                 

(Max Carpet width)

2 m 2.5 m 3 m 4 m 2.5 m 2.5 m 3 m 3 m 4 m 4 m 4 m 4 m

KURUTMA SÜRESİ          

(Drying Time)

BOYUT                              

(Dimension)
76*270*120 76*323*120 120*370*109 76*470*120 76*323*120 120*370*109 76*470*120 76*470*120

1-6 dk

PASLANMAZ KROM                                                  

(Stainless Chrome)

PASLANMAZ KROM                          

(Stainless Chrome)

PASLANMAZ KROM                          

(Stainless Chrome)

PASLANMAZ KROM                          

(Stainless Chrome)

PASLANMAZ KROM                          

(Stainless Chrome)

1-6 dk 1-6 dk 1-6 dk 1-6 dk

1200 rpm

28 cm 38 cm 38 cm 38 cm 48 cm

1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm 1400 rpm

1400 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1200 rpm

3~ASENKRON                                                

(asynchronous)

3~ASENKRON                

(asynchronous)

3~ASENKRON                

(asynchronous)

3~ASENKRON                

(asynchronous)

3~ASENKRON                

(asynchronous)

MEKANİK ÖZELLİKLER  (Mechanical Specifications)

3~380 V3~380 V3~380 V 3~380 V 3~380 V

50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (Technical specifications)

RL 1200 RL 1400 RL 1600

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (Electrical Specifications)

4 kW 5.5 kW 5.5 kW 7.5  kW
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