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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 ), ZEMİN CİLALAMA VE 
OVALAMA MAKİNESİ
GARANTİ BELGESİ
FLOOR POLISHING AND 
SCREENING MACHINE 

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) : ZEMİN CİLALAMA ve OVALAMA MAKİNESİ
(FLOOR POLISHING AND SCREENING MACHINE)

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)

   SC 35 - SC 42 - SC 43 - SC 43 D - SC 50 



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

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

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.

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

-Persons to use and perform rutin maintanence on the machines 
must read the manual.

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

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

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

-Makineyi kullanacak ve rutin bakımını 
gerçekleştirecek olan kişiler mutlaka kılavuzu okumalı 
ve makine hakkında bilgilendirilmelidirler.

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

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

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

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

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

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

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

-Hatalı bir bağlantı kişilere, hayvanlara veya nesnelere 
zarar verebilir.
-Defective electrical connections may cause hazardous results 
to its surroundings.

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

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

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

 
-Cihazın fişi ile prizi arasında uyumsuzluk olması 
halinde, prizin profosyonel açıdan uzman bir personel 
tarafından uygun tipte bir başka prizle değiştirilmesini 
sağlayınız.
-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 durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı 
firma sorumlu tutulamaz.

-Makinenizi bağlamadan önce, plaka verilerinin 
elektrik şebekesi verilerine uygun olduğundan emin 
olunuz.
 -Before connecting your machine, make sure that license 
plate data is corresponding to the power grid.
 
-Makinenizi beslemek için uzatma kabloları 
kullanmayınız.
-Do not use extansion cords for feeding.

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

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

-Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçıyı her 
türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün 
ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu 
gösterir.

-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

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

- 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.

-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 )

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

ÖNEMLİ  /  CAUTION



- Bu makine uygun fırça takılmak suretiyle sert(fayans,marley,mermer vb) yüzeyler ile 
yumuşak (halı,halıfleks,kilim vb.)yüzeylerin temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- This machine is  designed to be used to clean  hard  surface  such as marble,tile,
plastic. and  soft surface  such as (carpet, fabricated carpet, kilim ) by mounting  
suitable brush.

- Bu makine sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır.
- This  machine  will be used for  the  sole  purpose  of  its' design.

- İmalatçı firma uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımlardan doğabilecek olası 
zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Manufacturer  can not be held  responsible for damages  causing by using machine 
mistakenly,out of logic way.

- Makinelerimiz güvenlik açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmiştir.
- Machines are  manufactured according to  safety regulation in force.

Makinenin üzerinde teknik özelliklerini ve seri numarasını belirten plaka yerleştirilmiştir 
ve mutlaka bulunmaktadır.
- Machine technical specification and serial number ID plate is mounted and must be present.

Satın alma esnasında ürünün  plakasının olduğundan emin olunuz.Aksi halde derhal 
imalatçı firmayı veya satıcıyı haberdar ediniz.
- When purchasing the  machine ,make  sure  product plate is mounted.Otherwise  inform 
seller or manufacturer.

Plakası bulunmayan makineler imalatçının sorumluluğunun düşmesine sebep 
olacağından ötürü kullanılmamalıdır.Plakasız makineler kimliksiz kabul edilmeli ve
potansiyel tehlike olarak kabul edilmelidir.
-The  machine  without plate should not be  used  since  the  responsibilty of manufacturer  will 
be dismissed. Machines  without plate should  not be  used and  seen as  unidentified  and 
potentially  dengerous.

/  PRECAUTIONS WARNINGUYARILAR ÖNLEMLER 

- Çalışmaya başlamadan önce uygun fırçayı seçiniz.
- Select suitable brush  before working.

- Taş,mozaik,mermer vb.sertzeminler için sert zemin fırçasını kullanınız.
- Use hard brush for hard  surfaces  such as stone,marble, mosaic.

- Yumuşak zemin fırçası hassas zeminler için (halı,kilim vb)kullanılmalıdır.
- Use soft  brush for soft   surfaces  such as( carpet ,kilim).

- Parlatma işlerinde pet tutucu kullanılmalıdır.
- Pad  holder  will be used  for  polishing  work.

- Fırçayı susuz zeminde çalıştırmayınız.
- Do not  work  brush on dry  surface.

- Çalışma esnasında kabloyu ezmeyiniz.Hasar görmüş kabloyu derhal değiştiriniz.
- Do not crush  cable  during work.and  change cable  immedeately when damaged.

KULLANIM AMACI  /  PURPOSE  OF USE ŞANZIMAN VE ŞASE GRUBU PATLAK RESİM
TANSMISSION AND CHASSIS GROUP EXPLODED VIEW
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NO KOD PARÇA ADI

1 YM175 CİLA MAK. ROTASYON GÖVDESİ

2 YM525 ROTASYON GÖVDE TEKER MİLİ

3 HC217 M8x35 PASLANMAZ İMPULS CİVATA

4 HC121 M8 FİBERLİ SOMUN İNOX

5 HC084 M8 PASLANMAZ PUL

6 YM070 TEKER 200x50

7 HC171 3x30 KOPİLYA

8 YM026 TEKER KAPAĞI

9 YM1035 MOTOR KORUMA ROTASYON PLASTİĞİ

10 HP014 TIRTILLI TANPON LASTİĞİ

11 HC067 YSB 3.9x13

12 YM613 FIRÇA FLANŞI

13 YM931 PED TUTUCU FIRÇA

NO KOD PARÇA ADI

14 YM932 SC43 YUMUŞAK FIRÇA 

15 YM933 SC43 SERT TUTUCU FIRÇA

16 HC470 YSB 3.9x22 İNOZ

17 YM248 KONDANSATÖR SACI

18 YM106 M5x20 İMPULS CİVATA

19 HC137 M5x10x1 İNOX PUL

20 HC105 M6x20 ALYAN HAVŞA BAŞ

21 HC267 YSB 4.8x25

22 YM524 ROTASYON MAFSAL YATAĞI

23 YM924 KOMPLE SC MOTORU ŞANZIMANLI

24 YM260 KOMPLE CİLA MAK. ŞANZIMAN

25 YM1034 KOMPLE CİLA MAK. MOTORU

26 SC42 SERT YUMUŞAK FIRÇA



- Ara kablo kullanıyorsanız yeterl� kapas�tede olup olmadığını kontrol ed�n�z.
- If you  use  �ntermad�ate cable  make  sure  cable  �s  suff�cent power capac�ty.

    L(m)                  Sez.(mm)2
    10                     3x1.5
    20                     3x2.5
    30                     3x2.5

- Çalışma b�tt�kten sonra fırçayı mak�nede takılı bırakmayınız.Fırçanın kıllarının 
bükülmes�ne sebep olab�l�rs�n�z.
- Do not let the  brush on  the  mach�ne after work completed.It may cause  the bend�ng of brush.

- Mak�ney� uygun olan çalışma poz�syonunda kullanınız.
- Use  the  mach�ne on su�table  pos�t�on.

- Mak�ney� çocuklardan uzak tutunuz.
- Keep  ch�ldreen away from mach�ne.

- Mak�ney� arıza durumunda serv�se tam�r ett�r�n�z.
- Have  mach�ne  repa�red by author�zed serv�ce  when �t  �s  defect�ve.

- Fırçayı söküp takarken,bakım yaparken f�ş� pr�zden çek�n�z.
- Pull the  electr�c  plug  from Wall  outlet  when ma�nta�n and d�smount and  mount the  brush.

KURULUM / MOUNTING

- Kurulumda d�kkat ed�lmes� gereken en öneml� madde elektr�k tes�satının c�haz
�le uyumlu olmasıdır.
- Most �mportant po�nt to be  careful  dur�ng mount�ng �s electr�cal  gr�d  �s  su�table  for  mach�ne.

- Yukarıda anlattığımız aşamalar d�kkat �le uygulanmalıdır.
- The steps  we  ment�oned  above should  be appl�ed  carefully.

- Mak�nen�n su haznes� doldurulmalıdır ve uygun olan deterjan �lave ed�lmel�d�r.
- The water tank of the mach�ne should be f�lled and appropr�ate detergent should be added.

- C�hazın kurulumu düz b�r zem�nde yapılmalıdır.
- The �nstallat�on of the dev�ce must be done on a flat surface.

 / USAGEKULLANILIŞI

- Mak�nen�z�n yukarıda anlatılanlar ışığında tüm güvenl�k önlemler� alındıktan sonra 
kumanda kolunu sıkıca tutunuz.
Hold  command  arm t�ghtly after  tak�ng all  precaut�ons of  safety  ment�oned  above.

- Uygulamak �sted�ğ�n�z �şleme uygun olan fırçayı bel�rley�n�z. 
- Select proper brush for  your  work.
Bunun �ç�n Taş, Moza�k, mermer vb. sert zem�nler �ç�n sert zem�n fırçasını.
- Use hard brush for hard  surfaces  such as stone,marble, mosa�c.

Halı, k�l�m, halıfleks vb zem�nler �ç�n yumuşak fırçayı kullanınız.
- Use soft  brush for soft   surfaces  such as carpet ,k�l�m

NO KOD PARÇA ADI

1 HC552 M8x15 PASLANMAZ ALYAN HAVŞALI CİVATA

2 HC228 M5x20 PASLANMAZ İMPUS CİVATA

3 HC533 16007 RULMAN

4 HC538 6007 RULMAN

5 HC537 Ø35xØ62x7 KEÇE

6 HC536 Ø25xØ40x7 KEÇE

7 HF214 MOTOR KOVANI

8 YM257 ŞANZIMAN ORTA GÖBEK

9 YM1025 ŞANZIMAN ÇANAĞI

10 YM561 POLYEMİT DİŞLİ

11 YM1024 ŞANZIMAN KAPAK

NO KOD PARÇA ADI

12 YM559 FIRÇA SOMUNU

13 YM255 POLYEMİT BURCU

14 YM1030 ROTOR DİŞLİSİ

15 HC535 EMNİYET SEGMANI Ø62 DELİK SEGMANI

16 HE276 KISA TİP CİLA MOTORU

17 HC154 6205 RULMAN

18 HE282 İLK KALKIS OTOMATİĞİ

19 HC554 6002 RULMAN

20 YM1082 CİLA MOTOR SOĞUTUCU PERVANESİ

21 HC561 M12 FİBERLİ SOMUN

7 (HF214) 9 (YM1025)

13 (YM255) 10 (YM561)

8 (YM257)

2 (HC228)

1 (HC552)

2 (HC228)

12 (YM559)

11 (YM1024)

4 (HC538)

15 (HC535)
5 (HC537)3 (HC533)

6 (HC536)

21 (HC561)

20 (YM1082) 19 (HC554)

18 (HE282)

16 (HE276)

17 (HC154) 14 (YM255)

7 (HF214) 9 (YM1025)

13 (YM255) 10 (YM561)

8 (YM257)

2 (HC228)

1 (HC552)

2 (HC228)

12 (YM559)

11 (YM1024)

4 (HC538)

15 (HC535)
5 (HC537)3 (HC533)

6 (HC536)

21 (HC561)

20 (YM1082) 19 (HC554)

18 (HE282)

16 (HE276)

17 (HC154) 14 (YM255)

ŞANZIMAN  GRUBU PATLAK RESİM
TRANSMISSION GROUP EXPLODED VIEW



- Ped tutucu �se parlatma ped�n� tutan b�r fırça olup parlatılması gereken zem�nler
�ç�n kullanılır. Bel�rlem�ş olduğunuz fırçayı seçerek �şe başlayab�l�rs�n�z.
- Pad holder �s  keep�ng pol�sh pad.used  for floors  need to be pol�shed.You can start by 
select�ng brush.

- Kademe ayar kolu yardımı �le kend�n�ze uygun çalışma t�p�n� şeç�n�z.
- Select  su�table  work�ng   type by Step  adjustment handle.

- Açma kapama kolu yardımı �le fırçaya su akışını sağlayınız.
- Open Brush water flow by on –off  arm.

- Start kolu yardımı �le mak�nen�z� çalıştrıp �şe başlayab�l�rs�n�z.
- You  can  start mach�ne  w�th start  arm.

ÖNEMLİ / IMPORTANT

- Elektr�k pr�zler�n�n elektr�k kapas�teler�n�n c�hazın plakasında bel�rt�len max�mum (Kw) 
uygun olduğunu kontrol ed�n�z.
- Checkand  make  sure  electr�c outlet capac�ty w�th mach�ne  plate max�mum (kw) �s  co�nc�d�ng.

- Şüphe hal�nde profesyonel açıdan uzman personele başvurunuz.
- In case of doubt call a Profess�onal.

- C�hazın f�ş� �le pr�z� arasında uyumsuzluk olması hal�nde,pr�z�n profesyonel açıdan uzman 
b�r personel tarafından uygun t�pte b�r pr�z �le değ�şt�r�lmes�n� sağlayınız.
- In case there �s  d�screapancy between  mach�ne electr�c plug and  Wall outlet,make  change 
the  Wall outlet by a profess�onal electr�c�an.

- Mak�nen�z� bağlamadan önce plaka ver�ler�n�n elektr�k şebekes� ver�ler�ne uygun
olduğundan em�n olunuz.
- Before  connect�ng mach�ne to  gr�d. Make  sure plate on mach�ne  co�nc�de  w�th electr�c gr�d.

- Mak�nen�z� beslemek �ç�n uygun kes�tte uzatma kablosu kullanınız.
- To power up your mach�ne use su�table  sect�on  alongat�on cable.

- Tes�s�n topraklamasınının yapılmamasından doğab�lecek olası zararlardan �malatçı 
sorumlu tutulamaz.
- Manufacturer  can not  be  held  respons�blefor  damages   �n case electr�c  ground connect�on 
�s  not �n place.

- Mak�nem�z�n tem�zley�c� elekt�r�k besleme şebekes�ne en az 3 mm kontak açıklığına ve 
c�haza uygun elektr�k özell�kler�ne sah�p tek kutuplu şalter aracılığıyle bağlanmalıdır.
- Mach�ne clean�ng electr�c gr�d w�ll have  3mm  gap �n contact and w�ll be  connected w�th s�ngle 
pole shant co�nc�d�ng  of techn�cal specs.

- Mak�nen�n elektr�k besleme şebekes� �le bağlantısının kes�lmes�,ancak f�ş�n�n çek�lmes� 
veya tes�s üzer�ndek� tek kutuplu şalter�n kapatılması �le mümkündür.
- Mach�ne power  d�sconnect�on �s poss�ble to pull the  plug from  Wall  outlet or  turn off  s�ngle 
pole shant.

- Yukarıda bel�rt�lenlere uyulmaması �malatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve 
ürünün �hmalkarlık çerçeves�nde kullanılmış olduğunu göster�r
- Not  obey�ng above  rules  when us�ng  the  mach�ne w�ll  d�sm�ss the manufacturer  from all  
respons�b�l�ty.and  shows mach�ne  �s  used  w�th  negl�gence.

7(HC478)

5(YM195)
6(YM193)

4(YM192)

16(YM269)

15(YM584)

1(HF026)

3(HC525)

2(YM194)

8(YM585)

11(HC126)

13(HC115)

12(HE156)

9(YM586)

14(HC122)

10(HC105)

NO KOD PARÇA ADI

1 HF026 CİLA MAK. SU TANKI

2 YM194 CİLA MAK. PLASTİK SU GİRİŞ REKORU

3 HC525 PASLANMAZ YAY 1.5x11.5x20

4 YM192 CİLA MAK. SU TANKI PLASTİK ÇUBUK

5 YM195 CONTA 40x16x3.5

6 YM193 CİLA MAK. PLASTİK SU ÇIKIŞ REKORU

7 HC478 YSB 4.2x45 

8 YM585 CİLA MAK. SU TANKI SACI

9 YM586 CİLA MAK. SU TANKI DAYANAKLARI

NO KOD PARÇA ADI

10 HC105 M6x20 PASLANMAZ İMPULS CİVATA

11 HC126 Ø6xØ12x1 PASLANMAZ PUL

12 HE156 GİOMET

13 HC115 M6 PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN

14 HC122 M8 2 NO BAKALİT KELEBEK

15 YM584 CİLA MAK. SU TANKI ÇUBUK

16 YM269 CİLA MAK. SU TANKU ÇUBUK SOMUNU

17 YM923 CİLA MAK. KOMPLE SU TANKI

SU TANK GRUBU PATLAK RESİM
WATER TANK GROUP EXPLODED VIEW



- Kullanma klavuzunu lütfen �t�nayla muhafaza ed�n�z.C�hazı başka b�r�s�ne verecek 
olursanız lütfen kullanma klavuzunu da ver�n�z.
- Please  keep  user  manual w�th care .In case  you g�ve out  mach�ne someone else please  
g�ve  user  manual w�th �t.

KULLANIMA ARA VERİLMESİ 
TERMINATE USE OF MACHINE

Kullanıma uzun sürel� ara ver�lmes� hal�nde,besleme kaynaklarının bağlantısını kes�n�z.
Çalışma sıvılarını �çeren depoları boşaltınız ve toz b�r�kmes� sonrasında zarar 
göreb�lecek kısımların korunmasını sağlayınız. 
- In case  term�nat�on of mach�ne  use  for a long t�me.cut off  power  connect�on.Empty the  
flu�d  �n tanks and  protect parts  wh�ch expose to  dust.

Tekrar çalıştırmaya başlanması hal�nde elektr�k bağlantılarında ve su bağlantı 
hortumunda yarıklar veya kes�kler olmadığının kontrol ed�lmes� gerek�r. 
- When restart mach�ne check  electr�c connect�on and  check water  connect�on and  cuts and 
cleft of  hoses.

ARIZALAR VE ÇÖZÜMLER 
TROUBLES AND SOLUTIONS

- Her türlü �şlemden önce mak�nen�z�n tek kutuplu şalter aracılığıyla veya f�ş� elektr�k 
pr�z�nden çekerek elektr�k şebekes�yle ve su şebekes�yle bağlantılarını kes�n�z.  
- Before any  attemp  to repa�r mach�ne .s�ngle  phase  shant  w�ll be  off  pos�t�on or pulled out 
from Wall  outlet. And  d�sconnect  from c�ty  water.

 TROUBLES                  CAUSE          SOLUTIONARIZALAR NEDENLER       ÇÖZÜMLER

-Start butonu basılı
Mak�ne çalışmıyor.

- Start button pressed but
Mach�ne �s  not  work�ng

- S�gorta attırıyor.
 - Fuse blown

- Elektr�k bağlantısı
yapılmamış.
- No  electr�c  
connect�on.     

- Amper düşük
- Current  low

- Kısa devre var
                                     - Electr�c  shortage

-Şebeke ger�l�m�n� 
kontrol ed�n�z.

(Tekn�k özell�klere bakınız).
- Check  gr�d  voltage

(  See  techn�cal  specs) 

- Kullanım k�tapçığına 
göre tes�sat çekt�r�n�z.

- Make  electr�c connect�on 
accord�ng to user manual 

                                
- Tekn�k serv�s müdahales� 

talep  ed�n�z.
 -Call techn�cal  serv�ce 

NO KOD PARÇA ADI

1 HC467 CİLA MAK. TİKTAK SAĞ YAYI

2 YM170 CİLA MAK. START KOLU (2004 PLASTİK)

3 HF170 CİLA MAK. MAFSAL KOLU (2004)

4 YM508 CİLA MAK. MONTAJ PİMİ

5 YM568 CİLA MAK. MAFSAL BORUSU(2004)

6 YM101 KABLO KORUMA

7 HF188 CİLA MAK. MONTAJ BURCU 16x30

8 HC067 YSB 3.9x13

9 YM551 SV İÇ MONTAJ SACI

10 HE080 TİKTAK SWİCH

11 HF189 CİLA MAK. MONTAJ BURCU 16x32

12 YM161 CİLA MAK. KAFA PLASTİĞİ

13 HC468 CİLA MAK. TİKTAK SOL YAYI

14 HF172 CİLA MAK. SU TANKI AYAR KOLU(2004)

15 HC266 YSB 4.8x55

NO KOD PARÇA ADI

16 HC267 YSB 4.8x25

17 HC469 İMPUS M5x70

18 HC089 SOMUN M5

19 YM587 CİLA MAK. MAFSAL SAPLAMASI

20 HC219 MAFSAL YAYI

21 HC094 FİBERLİ SOMUN M6

22 YM577 CİLA MAK. MAFSAL KÜÇÜK DİŞLİSİ

23 HC215 PASLANMAZ İMPUS M6x15

24 YM574 CİLA MAK. MAFSAL BİLEZİĞİ

25 YM576 CİLA MAK. MAFSAL BÜYÜK DİŞLİSİ

26 HC210 PASLANMAZ SET İSUKUR M6x16

27 HC217 PASLANMAZ İMPUS M8x30

28 HC492 POLYEMİT BURÇ

29 HE013 KABLO 3x2.5

30 YMSC4201 KOMPLE CİLA MAK. KUMANDA KOLU

KUMANDA GRUBU PATLAK RESİM
CONTROL GROUP EXPLODED VIEW



- Motor Çalışıyor 
fırça dönmüyor.

- Motor  runn�ng but 
brush not rotat�ng.

- Fırça dönüyor
Islamıyor. 

- Brush rotate but 
not wet.

 

- Tutma Kolu 
tutmuyor.

-Handle �s  not stable                      

-Motor Çalışmıyor.
- Motor not runn�ng .        

- Şanzıman d�şl� 
sıyırmış olab�l�r.       

- Transm�ss�on gear 
str�pped.

- Depo su çıkışı
tıkanmış olab�l�r.

- Water  tank 
outlet blocked.

- Mafsal b�lez�k d�şl�s� 
sıyırmış olab�l�r.

- Jo�nt r�ng gear  r�pped                 

- Pas Yapab�l�r.
- It megbe rusted.

- Elektr�k gelmeyeb�l�r.
- Electr�c not connected.             

- Tekn�k serv�s müdahales� 
talep  ed�n�z.

-Call techn�cal  serv�ce

-Depo tem�zl�ğ� 
yapılır. 

- Clean tank.

- Tekn�k serv�sten 
müdahale talep ed�n�z.
- Call techn�cal  serv�ce

-Yağlama yapınız.
      - Lubr�cate

- Elektr�k şebekes�n� 
kontrol ed�n�z.
- Electr�c�ty gr�d

Check �t
-Kablobağlantılarını 

kontrol ed�n�z.
  - Check  cable  connect�on.

-Tekn�k Serv�se başvurunuz.
-Call techn�cal  serv�ce

   

 / IMPORTANTÖNEMLİ

- Bakım ve onarım �ç�n sadece maks�mum kal�te,güven�rl�k ve güvenl�k özell�kler�n� 
sağlayan orj�nal yedek parçalar kullunanız.
- Use org�nal spare  parts  wh�ch prov�des qual�ty ,safety, rel�able attr�butes.

- Orj�nal yedek parçaların kullanılmaması �malatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar.
- Manufacturer �s  exempt  of respons�b�ty of any k�nd  when or�g�nal parts  are not used.

-Mak�nen�n yetk�l� serv�sler�m�zce yapılan rut�n bakımları garant� g�b� düşünülmey�p 
ücrete tab�d�r.  
Rout�ne ma�ntenance that �s done by author�zed serv�ces  are pa�d It �s not under warranty.

FIRÇA DEĞİŞİMİ  /  BRUSH REPLACEMENT

Fırça takma �şlem�: Mak�ne �le çalışma �şlem�ne 
başlamadan önce seçt�ğ�n�z fırçayı ok yönünde çev�rerek 
takınız.
Brush mount�ng: Before you start mach�ne ,mount the  
brush rotat�ng  clockw�se.

Fırça çıkartma �şlem�: Mak�ne �le çalışma �şlem� 
b�tt�kten sonra mak�nede takılı olan fırçayı ok yönünde 
çev�rerek çıkarınız.
Brush d�smount�ng:  After  mach�ne f�n�shed   ,d�smount  
brush  rotat�ng by  arrow  s�gn.

Pet utucuT
Pad  Holder

Yumuşak Fırça
Soft Brush

Sert Fırça
Hard  Brush



*ÜRETİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.
* THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO CHANGE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

MODEL SC 35 SC 42 SC 43 SC 43 D SC 50

Voltaj                   

Voltage 
220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frekans        

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

Motor Gücü (Kw)          

Motor Power
0.75 kW 0.75 Kw - 1.1 kW 1.1 kW - 1.5 kW 2x 1.1 kW 2.2 kW

Motor Devri            

Motor Rpm

1400 (d/dk)                      

1400 (r/m)

1400 (d/dk)                 

1400 (r/m)

1400 (d/dk)                 

1400 (r/m)

1400 (d/dk)                 

1400 (r/m)

1400 (d/dk)                 

1400 (r/m)

Fırça Devri           

Brush Rpm 

170 (d/dk)                         

170 (r/m)

170 (d/dk)                          

170 (r/m)

170 (d/dk)                           

170 (r/m)

170 (d/dk)                          

170 (r/m)

170 (d/dk)                         

170 (r/m)

Fırça Çapı             

Brush Diameter
320 mm 38 mm 42 mm 38 mm 50 mm

Fırça Adeti             

Brush Quantity
1 1 1 2 1

Tank Kapasitesi 

Tank Capacity
7.5 lt 7.5 lt 7.5 lt 7.5 lt  - 

Ağırlık             

Weight
29 Kg 34.5 Kg 41 Kg 75 Kg 52 Kg

Boyutlar       

Dimensions
400X520x1050 mm 440x570x1170 mm 490x630x1170 mm 800x770x1030 mm 520x650x1260 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER  /  TECHNICIAL SPECIFICATIONSSC 50 ÜRÜN PARÇALARI
SC 50 PRODUCT PARTS

Kumanda Kolu
Command  Arm

PLASTİK TEKER
Plast�c wheel

Fırça
Brush

Fırça Motoru
Brush Motor

Açma Kapama Butonu
On Off Button



Kumanda Kolu
Command  Arm

Kademe Ayar Kolu
Step  Adjustment Arm

Start Kolu
Start  Arm

Su Açma Kapama Kolu
Water On –Off Arm

Fırça Motoru
Brush Motor

Fırça
Brush

Tampon Lastiği
Bumper  Plastic

Su Tankı
Water Tank

Start Kolu
Start  Arm

PLASTİK TEKER
Plast�c wheel

SC 42 - SC 43 ÜRÜN PARÇALARI
SC 42 - SC 43 PRODUCT PARTS

SC 43 D ÜRÜN PARÇALARI
SC 43 D PRODUCT PARTS

Kumanda Kolu
Command  Arm

Kademe Ayar Kolu
Step  Adjustment Arm

Start Kolu
Start  Arm

Fırça
Brush

Start Kolu
Start  Arm

Fırça Motoru
Brush Motor

Fırça Motoru
Brush Motor

Su Tankı
Water Tank

Su Açma Kapama Kolu
Water On –Off Arm

Fırça
Brush

Tampon Last�ğ�
Bumper  Plast�c

Alt Gövde
Buttom Body
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