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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 
belirle
nen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.  

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.
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1.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Plastik torbalar ve köpük parçaları gibi ambalajda kullanılan parçalar 
tehlikeli olabilir. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz. 
- Cihazın, bu kullanma el kitabının belirtiklerinden başka işlerde 
kullanılması tehlikelidir.
- Emme uçlarını göz, kulak, ağız gibi vücudun nazik bölgelerinden uzak 
tutunuz.
- Cihaz kullanılmadan önce, montajının doğru yapılması gereklidir.
- Elektrik bağlantı elemanlarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Şebeke voltajının cihazın isim etiketinde yazılı voltajla aynı olduğunu 
kontrol ediniz.
- Bu makine insan sağlığına zararlı tozlar, yanıcı/patlayıcı maddeleri 
emmek için dizayn edilmemiştir.
- Makine çalışırken, görülebilir bir durumda olmalıdır.
- Makine bakımı yapılırken, elektrik bağlantısının mutlaka kesilmesi ve 
çocuklarla diğer kişilerin makine ile habersiz oynamaları önlenmelidir.
- Elektrik kablosu makineyi çekmek ve kaldırmak için kullanılmamalıdır.
- Makine basınçlı su ile veya su içinde temizlenmemelidir.
- Tehlikeli bir durum oluşmaması için makineyi ve elektrik bağlantılarını 
periyodik olarak kontrol ediniz.
- Arıza durumunda servisini çağırınız.
- Uzatma kabloları kullanıyorsanız, bunların cihazınız için uygun 
olduğundan emin olunuz. Kabloyu kangal şeklinde sarmayınız. Bu durum 
voltajın düşmesine ve kabloda ısınmaya sebep olur.
- Kabloları daima kuru tutunuz.
- Makine, kovadan, mutfak lavabolarından v.b. yerlerden sıvı çekmek için 
kullanılmamalıdır. 
-Şamandıranın arızalı olmadığından emin olunuz. Şamandıranın görevi 
tank  dolduğunda veya makine devrildiği zaman emmeyi durdurmaktır.
- Makine devrildiğinde veya ters döndüğünde, makine kapatılmadan 
düzeltilmesi tavsiye edilir.
- Hava çıkışından köpük ve sıvı çıktığı zaman, makineyi derhal 
durdurunuz.
- Zararlı solvent veya kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
- Makinenin tamir ve bakımı eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.
- Bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki kullanımlardan doğacak 
hasarlar ve yaralanmalardan üretici firma sorumlu değildir.    
-İmalatçı firma tarafından üretilen orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
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2.CİHAZIN TANITIMI

2.a GÖVDEYİ OLUŞTURAN PARÇALAR

A - 1 : Üst kapak
A - 2 : Açma kapama düğmeleri
A - 3 : Motor  koruyucu sünger
A - 4 : Şamandıra
A - 5 : Köpük kesici sünger
A - 6 : Toz bezi

A - 7  : Hareketli  tekerlek
A - 8  : Taşıma kolu
A -9 : Mandal
A -10 : Kazan kolu
A -11 : Kazan vakum girişi
A -12 : Paslanmaz kazan  
A -13 : Taşıyıcı araba
A -14 : Sabit  tekerlek
A -15 : Pompa açma kapama düğmesi 
(Ewd serisinde)
A -16 : Pompa Kabini (Ewd serisinde)
A -17 : Su çıkış jakı (Ewd serisinde)
A -18 : Temiz su tankı (Ewd serisinde)

A - 8 
A - 9
A -10
A -11
A -18
A - 17
A -16
A - 12
A -14

A -13

A -7

A - 15

11

A - 1
A - 2

A - 3
A - 4
A - 5 

A - 6

6. TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Süpürgenin kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman tankı, hortum 
grubunu , filtreleri ve kullanılan aksesuarları temizleyin ve ıslak  ise 
kurutunuz.
- Islak 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. 
- Toz ve kirler ile emilen sıvıları boşaltmadan önce kilitleme mandallarını 
açıp üst gövde grubunu kaldırınız. Daha sonra bez filtreyi ( Toz Torbasını)
veya su filtresini  ve hortum grubunu çıkarıp temizliğinizi yapınız.
- Arada sırada şamandıra yuvasını ve şamandırayı içinde rahat edecek  
şekilde ıslak bezle temizleyiniz. 

 DİKKAT : Sünger ve bez filtreleri sıcak su yada çamaşır makinesinde 
temizlemeyi denemeyiniz.

Motor emniyet filtresini elinizle
 çıkararak hava yardımıyla
veya yıkayarak temizleyiniz.

Şamandra süngerini aşağı
yönde çıkararak hava yardı
mıyla veya silkeleyerek
temizleyiniz.

Mandalları gevşeterek vakum
kafasını çıkartarak toz bezine
ulaşılır.

Bakım esnasında fişi prizden
çekiniz.
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Şekil 4

Şekil 2

Şekil 5

Şekil 3

B1 :Halı yıkama aparatı
B2 : Koltuk yıkama aparatı
B3 : Yıkama ve Vakum Hortumu

EWD 501/ EWD 602 / EWD 753 / EDW 803 Model
Halı Yıkama Aparat Takımı

B - 1

B - 2

B - 3

3

WD 401/ WD 501/ WD 602 / WD 753 / WD 803
EWD 501/ EWD 602 / EWD 753 / EWD 803 Model 
Aparat Takımı

C1 : Aparat borusu,
C2 : Kenar-köşe aparatı
C3 : Sanayi tip süpürücü hortumu
C4 : Halı süpürme aparatı (kıllı)
C5 : Su çekme aparatı (lastikli)
C6 : Sert zemin aparatı (düz)

C1

C2
C3

C4

C5

C6

2.b APARAT VE AKSESUAR GURUBU
5.e KOLTUK YIKAMA
-Koltuk yıkamada halı yıkamadan farklı olarak yıkama ve vakum hortumunun 
ucuna koltuk yıkama aparatını takınız.

-Birbirlerine kelepçeli olan yıkama ve vakum hortumlarının büyük olanını su 
çekerken ve süpürme işlemlerinde uygun aparatlarla kullanabilirsiniz
-İyi bir yıkama işlemi için temiz su tankına koyacağınız temiz su ile birlikte, 
yıkama için özel üretilmiş köpüğü ayarlı deterjan kullanınız.

5.f KULLANIMDAN SONRA

- Mandalları gevşetiniz. Vakum kafasını çıkartarak toz bezine ulaşınız .Toz 
bezini içerisinden hava tutarak veya silkeliyerek temizleyiniz.
- Şamandıra süngerini aşağı yönde çıkararak hava yardımıyla veya suyla 
yıkayarak temizleyiniz.
- Kazan içerisindeki pisliği kazanı sökerek boşaltmak isterseniz
Şekil 5 de gösterildiği şekilde pimleri gevşetiniz.Şekil 4 de gösterildiği yönde 
kazanı devirerek de  boşaltma yapabilirsiniz. 
-EWD serisi ürünlerde şekil 3 deki kirli su boşaltma hortumu kullanarak 
 kazanın içindeki pis suyu boşaltabilirsiniz.
- Yıpranan aparat ucundaki ağızları değiştiriniz.
NOT : Tek motorlu olan modellerimizde kazandaki  suyu veya birikmiş tozu 
 boşaltmak istediğiniz de Şekil 2 de gösterildiği gibi kazan sıkma kelebek 
civatasını gevşeterek kazanı çıkartıp boşaltma işlemini yapabilirsiniz.
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* Bir  sonraki  kullanım  için cihazınızı ayarlayınız.

5.c  ISLAK SÜPÜRME
- Islak süpürmeye başlamadan önce toz bezini çıkarınız.
- Motoru koruyan şamandıra süngerinin takılı olduğundan emin olunuz. 
-Islak süpürme işleminde kullanacağınız yıkama ucu yada dar uçlu boruyu 
doğrudan tabanca ucuna yada uzatma borusu ucuna takınız.
- Üst gövde grubunu alt gövde grubu üzerine oturtunuz ve mandalları kilitleyiniz. 

-Cihazınızın fişini prize sokunuz ve açma - kapama anahtarına basarak 
çalıştırınız.
-Emilen su vb. kazan içerisindeki en üst seviyesine eriştikten sonra şamandıra 
otomatik olarak motor ağzını kapayarak daha fazla emme yapılmasını engeller 
ve bu sırada motor sesi daha gürültülü çıkmaya başlar. Bu durumda aşağıdaki  
işlemler uygulanmalıdır.
* Derhal açma kapama düğmesine basarak cihazı durdurunuz.
* Fişi prizden çıkarınız.
* Kilitleme mandallarını açtıktan sonra üst gövde grubunu kaldırıp uygun bir yere 
bırakınız.
* Tank içindeki sıvıyı boşaltınız.

-Su emdirirken iyi bir emiş yapabilmesi için aksesuarları tamamen su içine 
sokmayınız. Aksesuar ucundan az da olsa hava girişine müsaade ediniz.

5.d HALI YIKAMA
 - Islak süpürmeye başlamadan önce toz bezini çıkarınız.
- Motoru koruyan şamandıra süngerinin takılı olduğundan emin olunuz. 
- Temiz su tankına yeterli miktarda su ve deterjan (kimyasal )koyunuz
- Birbirlerine kelepçeli olan yıkama ve vakum hortumlarının bir  uçlarını kalın 
olanını kazan vakum girişine ince olanınıda kafada bulunan jaka  bastırarak 
takınız .Diğer uçlarını da halı yıkama aparatına bağlayınız  
( WD 753 modelimizde arka tarafındaki temiz su  deposunda bulunan su çıkış  
jakına bağlayınız )      

- Su püskürtmek için kabzedeki tetiğe basınız, tetiği bıraktığınızda su püskürtme 
duracaktır.  
- Yıkama düğmesine basınız (yeşil düğme). Aynı anda hem yıkama hem de 
vakumlama yapmak isterseniz vakum düğmelerine (kırmızı düğme) basınız.

EWD501,602 
su çıkış jakı

EWD753    
su çıkış jakı

3-TEKNİK ÖZELLİKLER

WD SERİSİ

4

*Üretici firma teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

EWD SERİSİ

MODEL WD 401 WD 501 WD 602 WD 753 WD 803

Voltaj                             

(V-Hz)
230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

Motor Gücü 

(Watt)
1200 1200 2x1200 3x1200 2x1400

Kazan Kapasitesi 

(lt)
40 50 60 75 80

Hava Akışı 

(lt/dk)
3250 3250 6500 8000 8000

Emiş Gücü           

(Mbar)
200 220 250 280 300

Ses Seviyesi 

(dB(A))
74 74 74 74 74

Koruma Sınıfı IPII - IPX4 IPII - IPX4 IPII - IPX4 IPII - IPX4 IPII - IPX4

Ağırlık (kg) 20 25 28 33 36

Boyutlar (cm) 45*45*70 50*50*75 70*90*110 70*90*110 60*65*105

MODEL EWD 501 EWD 602 EWD 753 EWD 803

 Voltaj                         

(V-Hz)
230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

Motor Gücü 

(Watt)
1200 2x1200 3x1200 3x1400

Kazan Kapasitesi 

(lt)
50 60 75 80

Hava Akışı (lt/dk) 3250 6500 8000 8000

Emiş Gücü           

(Mbar)
220 250 280 300

Ses Seviyesi 

(dB(A))
74 74 74 74

Yıkama Basınçı 0.6 Bar 0.6 Bar 0.6 Bar 0.6 Bar

Koruma Sınıfı IPII - IPX4 IPII - IPX4 IPII - IPX4 IPII - IPX4

Ağırlık (kg) 22 29 39 43

Boyutlar (cm) 50*50*75 51*80*99 51*80*99 60*65*105



WD 602 WD 753

58

  .

 5.b KURU SÜPÜRME
- Üst gövde grubunun kilitleme mandallarını açınız.
- Saptan tutarak üst gövde grubunu kaldırıp bir kenara koyunuz.
- Koliden çıkarmış olduğunuz aksesuarlardan amacına uygun olanı seçiniz
- Toz bezinin takılı olduğundan emin olarak üst kasayı yerleştiriniz ( İstenirse 
boşaltma kolaylığı açısından toz bezi takılı iken kağıt torbada takabilirsiniz.) 
ve mandalları kilitleyiniz.( Şamandıranın üzerindeki koruyucu filtrenin takılı 
olup olmadığını kontrol ediniz) 
- Seçmiş olduğunuz aksesuarı, hortumu ve boruyu  birbirine takınız.
- Cihazın fişini prize sokunuz
- Kırmızı düğmeye basarak vakum motorunu  çalıştırıp süpürmeye 
başlayabilirsiniz. Vakum motorları makinenizin tipine göre 1 , 2  ve 3 adet 
olabilir, her birini ihtiyaca  göre birlikte çalıştırabileceğiniz gibi birbirlerinden 
bağımsız olarak da çalıştırabilirsiniz
- Yeşil düğmeye basarak pompa motorunu çalıştırıp  halı yıkama işlemine 
başlayabilirsiniz.Bu düğme sadece EWD serisi ürünlerde mevcuttur  

- Etkili bir kullanım için aksesuarları aşağıdaki şekilde kullanınız.

* Kenar Köşe Aparatı ( C2): Radyatör, çekmece ve diğer aparatların 
ulaşamadığı dar alanlarda kullanılır. Ayrıca  kaba parçacıkları vakumlamada 
ve koltuk temizlemede  kullanılır.
 *Su birikintilerini, buzdolabı, çamaşır makinesi içinde kalmış suları çekmekte 
kullanabilirsiniz. Ayrıca tıkanmış lavabolardaki yada küvetteki atık suları bu 
aksesuar ile emdirerek alabilirsiniz.

eton, marley, mozaik, çini v.b. yerlerde kullanılır.
Halı, kilim ve benzeri yerlerde kullanılır.

WD 401/ WD 501/ WD 602 / WD 753 / WD 803
EWD 501/ EWD 602 / EWD 753 / EWD 803  Modellerde

* Sert zemin aparatı (C 6):B
* Halı süpürme aparatı (C 4):

WD 401 WD 501

WD 803



EWD 753

EWD 602EWD 501
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4. MONTAJ - KULLANIMA HAZIRLAMA

- Montaj ve kullanıma hazırlamadan önce mutlaka makinenin fişinin 
prize takılı olmadığından emin olunuz  fişiniz pirize takılı iken bakım 
onarım ve tamir gibi işlemleri gercekleştirmeyiniz
- 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. 

5. KULLANIM
5.a  KULLANIMDAN ÖNCE

- Makineyi ambalajından çıkararak parçaları tek tek kontrol ediniz. 
- Temizliğe başlamadan önce yapacağınız temizliğe göre uygun aparatı 
seçiniz.
- Kuru temizlik yapacaksanız, toz bezinin kazana yerleştirilmiş olmasına 
dikkat ediniz. Temizleyeceğiniz yüzeye uygun olan aparatlardan birini 
seçiniz. (Lastikli Aparat sadece su çekmek içindir). Seçtiğiniz aparatı 
aparat borusuna taktıktan sonra süpürücü hortumu şekil 1 deki gibi 
kazana monte ediniz.  Aparat hortumunu uçlarını doğru monte edebilecek 
şekilde tutturunuz. ( Hortumun bir tarafı kazan vakum girişine, bir tarafı da 
aparat borusuna gelecek şekilde olacaktır.)
- Sulu temizlik yapmak istediğinizde toz bezini kazandan çıkarınız.Su 
çekme aparatını aparat borusuna takarak temizliğe başlayabilirsiniz.
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Şekil 1

EWD 803


	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4
	Sayfa 5
	Sayfa 6
	Sayfa 7
	Sayfa 8

