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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.  

Dear Costumer;

Our firm has been manufacturing over 40 different types of high-tach 
cleaning öachines in TURKEY under the bramd name of CLEANVAC

Please read the information provided in the user manual very carefully. We 
can clearly assure you that the product you bought from CLEANVAC will be 
serving you safely for many years ahead as long as the product is serviced 
regularly. This product’s industry and commerce ministry certified usage life 
is 10 (ten) years. 

Each and every product of CLEANVAC passes through a detailed inspection 
by our quality control department. Even so, a products life time mainly 
depends on the user.

BRS 260 B    BRS 320 B    BRS 420 B    BRS 260 C    BRS 320 C    
BRS 420 C    BRS 260 F    BRS 320 F    BRS 420 F



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

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

-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. 

-Makineniz daima sağlam 
ve düz bir zemin 
üzerinde 
kullanılmalıdır.

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

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

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

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

-Makinelerimiz güvenlik hususunda 
yürürlükte olan kurallara uygun olarak 
üretilmektedir.
-Our products are manufactured in 
accordance with the current safety laws and 
regulations.

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

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

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

-Always use your 
machine on a flat 
ground. 

-Do not move the machine while running or 
connected to the electrical network..

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

-Çalışma esnasında veya elektrik 
şebekesine bağlı iken 
oynatılmamalıdır.

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

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

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

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

- Bu durumlarda gelebilecek 
zararlardan imalatçı firma sorumlu 
tutulamaz.
- Manufacturer firm can not be held 
responsible due to defective electrical 
connection done by unqualified persons.

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

-Bu durumda tesisin ve elektrik 
prizlerinin elektrik 
kapasitelerinin cihazın plakasında 
belirtilen maksimum
güce(kw) uygun olduğunu kontrol 
ediniz.
-Please check parameters of your electric 
supply to be sure it matches required 
power(kw)as stated on the product.
 

ÖNEMLİ  /  CAUTION



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

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

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

-Tesisin topraklamasının 
yapılmamasından doğabilecek olası 
zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.

 -Electric cable must be protected against 
damages.

-Bakım ve tamirat yapmadan önce fişi 

prizden çekiniz.

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

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

 -Elektrik kablosu kaza ile ezilmelere 
karşı korunmalıdır.

 -Makinenizi zarar görmüş besleme 
kablosu ile kullanmayınız.

 -Her türlü elektrik cihazının kullanımı 
başlıca bazı kurallara uyulmasını 
gerektirir.

-Çocukları makineye yaklaştırmayınız.

   - Yukarıda belirtilenlere uyulmaması 

imalatçı firmayı her türlü 

sorumluluktan muaf kılar ve ürünün 

ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış 

olduğunu gösterir.

.-Topraklama hattının 
takılı ve doğru 
olduğundan emin 
olunuz.

-Please make sure 

machine is properly grounded

-Şüphe halinde profesyonel açıdan 
uzman personele başvurunuz.

-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.

Manufacturer firm can not be held 
responsible due to complications related to 

improper graunded facility

 -Do not run your machine with damaged 
cable.

 -Makinenizin tamirini eğitim almış 

Yetkili Servislere yaptırınız. 

-If in doubt, consult a professionally 
qualified personnel.
 

 

-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

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

 -All types of electrical devices 
must be used complying

-Unplug the machine before performing 

maintenance.

-Do not late underage persons near working 

area

-Please make sure all neccesary information 

is correct on the warranty certificate

-Garanti belgesine satış tarihi, satıcı 

firma bilgilerinin işlendiğinden emin 

olunuz.

-Please have your product repaired at 

authorized service centers.

  - Not complying with the above safety rules 
excludes   manufacturer's responsibility.

BRS FULL TEKNİK ÖZELLİKLER
BRS FULLTECHNICAL SPECIFICATION

MODEL BRS 260 FULL BRS 320 FULL BRS 420 FULL

Voltaj                                                                                    

Voltage
3~ 380V 3~ 380V 3~ 380V

Frekans                                                                            

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

Toplam Güç                                                                               

Total Power
17kw 17kw 19.2kw

Fırça Sayısı (Dairesel)                                                               

Number Of Brushes (Circular)
8 8 10

Fırça Sayısı (Silindir)                                                

Number Of Brushes (Cylindrical)
2 2 2

Kontrol Sistemi                                                                   

Control System

Dokunmatik Panel                     

Touch Panel

Dokunmatik Panel                       

Touch Panel

Dokunmatik Panel                          

Touch Panel

Kontrol Paneli                                             

Control Panel

Dokunmatik Taç Panel                                                     

Touch Screen

Dokunmatik Taç Panel                                                      

Touch Screen

Dokunmatik Taç Panel                                                      

Touch Screen

Fırça Hızı                                                                                 

Brush Speed
140 rpm 140 rpm 140 rpm

Bant Hızı                                                                                   

Band  Speed

3-5 mt/dk                                                

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                               

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                             

3-5 m/m

Yıkama Kapasitesi                                                           

Washing Capacity

120-150m²/Saat                                  

120-150 m²/h

170-230m²/Saat                                  

170-230 m²/h

250-350m²/Saat                                

250-350 m²/h

Yıkama Genişliği                                                                  

Washing  Width
2630mm 3200mm 4200mm

Alt yıkama özelliği                                                                

Carpet Underneath Washing

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Durulama                                                                           

Rinsing

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Halı Rulo Sarma                                          

Carpet  Rolling

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Gelberi(sıyırıcı)                                        

Scraper

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Fiber Gövde                                                  

Fiber Body

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Tazyik                                                             

Pressure

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Vakum                                                       

Vacuum

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Saatlik Azami Su Tüketimi               

Maximum Hourly Water Consumption

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

Saatlik Azami Deterjan Tüketim   

Maximum Hourly Detergent 

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

Ölçüler (En*Boy*Yükseklik) 

Dimensions(Width*Lenght*Height)
3200x2300x2000 mm 3800x2300x2000 mm 4700x2300x2000 mm

*ÜRETİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPDİR.

* THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO CHANGE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.



ÜRÜN TANIMI

- Cleanvac masa t�p� halı yıkama mak�ne

modeller�m�z, kolay kullanım asgar� 

arıza �le uzun süre h�zmet vereb�lecek,

 rekabetç� b�r ürün grubudur. 

- B�lg�sayar kontrollü d�sk fırçaları �le her �k� 

yöne çalışab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

- Rulo fırçası �le der�nlemes�ne tem�zl�k sağlar. 

- Fırçaların sağa sola dönme özell�ğ� �le daha uzun ömürlü kullanım, daha 

ver�ml� tem�zl�k sağlanması hedeflenm�şt�r. 

- Ops�yonel özell�kler� �se basınçlı sulu gelber� s�stem� �le halının �ç�nde ve yüzey�n-

dek� �stenmeyen toz ve �pl�kç�kler� halı yüzey�nden uzaklaştırır.

- Ayrıca vakumlu basınçlı gelber� s�stem� öneml� oranda tozalma mak�nasına olan 

�ht�yacı ortadan kaldırmaktadır.

- Kompak model�m�z; özell�kle rekabet�n yoğun olduğu sektörde, az yer kaplayan, 

personel mal�yetler� düşük, arıza olasılığı m�n�m�ze ed�lm�ş, �şletme ve satın alma 

f�yatı makul olan b�r model olarak dünya pazarında yer�n� almış b�r üründür.

- Halı yıkanan ortamlar, nem ve k�myasallardak� as�tten dolayı, paslanmaya uygun

 ortamlardır. F�ber malzeme özell�kle tuzlu suda ömrünü geç�ren yatlarda kullanılan

 b�r malzeme olmasından dolayı Halı yıkama fabr�kalarında ömür boyu paslanmaya

 karşı mukav�m malzemelerd�r.

Cleanvac BRS 260-C Kompak model�m�z; problems�z, uzun ömürlü kullanımı �le 

yüksek adetler de üret�m� planlanmış ve buda daha kal�tel� ürünü uygun f�yatlarda 

satılma �mkanının gel�şmes�ne katkı  sağlamış ve bu şek�lde planlanmıştır.

MODEL BRS 260 COMPACT BRS 320 COMPACT BRS 420 COMPACT

Voltaj                                                                                    

Voltage
3~ 380V 3~ 380V 3~ 380V

Frekans                                                                            

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

Toplam Güç                                                                               

Total Power
10 Kw 10 Kw 11 Kw

Kontrol Paneli                                             

Control Panel

Dokunmatik Panel                     

Touch Panel

Dokunmatik Panel                       

Touch Panel

Dokunmatik Panel                          

Touch Panel

Kontrol Sistemi                                                                   

Control System

Dokunmatik Taç Panel                                                     

Touch Screen

Dokunmatik Taç Panel                                                      

Touch Screen

Dokunmatik Taç Panel                                                      

Touch Screen

Fırça Sayısı (Dairesel)                                                               

Number Of Brushes (Circular)
4 4 5

Fırça Sayısı (Silindir)                                                

Number Of Brushes (Cylindrical)
1 1 1

Fırça Hızı                                                                                 

Brush Speed
140 rpm 140 rpm 140 rpm

Bant Hızı                                                                                   

Band  Speed

3-5 mt/dk                                                

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                                

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                                

3-5 m/m

Yıkama Kapasitesi                                                           

Washing Capacity

100-120m2/saat                                                           

100-120 m²/h

120-140m2/saat                                          

120-140 m²/h

140-160m2/saat                                           

140-160 m²/h

Yıkama Genişliği                                                                  

Washing  Width
2600mm 3200mm 4200mm

Durulama                                                                           

Rinsing

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Halı Rulo Sarma                                          

Carpet  Rolling

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Gelberi(sıyırıcı)                                        

Scraper

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Alt yıkama özelliği                                                                

Carpet Underneath Washing

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Fiber Gövde                                                  

Fiber Body

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Tazyik                                                             

Pressure

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Vakum                                                       

Vacuum

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Opsiyonel                                                              

Optional

Saatlik Azami Su Tüketimi               

Maximum Hourly Water Consumption

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

Saatlik Azami Deterjan Tüketim   

Maximum Hourly Detergent 

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

Ölçüler (En*Boy*Yükseklik) 

Dimensions(Width*Lenght*Height)
3200*2300*2000 3800*2300*2000 4700*2300*2000

BRS KOMPAKT TEKNİK ÖZELLİKLER
BRS COMPACT TECHNICAL SPECIFICATION

*ÜRETİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPDİR.

* THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO CHANGE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.



- Cleanvac table type carpet wash�ng 

mach�ne  models are competet�ve product 

group w�th easy  use  and m�n�mum  

breakdown.

- D�sc brushes  controlled  w�th computer  has capab�ty  

to run both  d�rect�on.

- Roller  brush  prov�des  deep  clean�ng.

- The  attr�butes of Brush rotat�on on both s�de are targeted  to  be  more  eff�c�ent 

and  long l�fe.

- Opt�onal attr�butes w�ll  elem�nate   unwanted  threads and dust  �ns�de  and on 

the  surface of  carpets  by use  of  pressured  water  and scrapper.

- In  add�t�on pressured  and  vacuumed scrapper system w�ll elem�nate the  need  

of  undust�ng  mach�ne.

- Compact model �s  owned the place  �n the  World  market as  reasonable pr�ced 

and  runn�ng  cost , W�th m�n�mum breakdown and  low workmansh�p and  less 

space  occup�ed.�n h�ghly competet�ve  sector.

- Carpet  wash�ng  areas are prone  to  rust�ng because  of ac�ds  �n  chem�cals and

mo�sture. F�ber  glass mater�al are res�stant rust�ng  to l�fe t�me  �n carpet  wash�ng 

factor�es   and  are  used  at yacht �n salty water.

- Cleanvac BRS 260 C  compact model �s  planned to  be  sold reasonable  pr�ced 

and  better  qual�ty And h�gher  quant�t�es at product�on plan�ng w�thout problem 

and long l�fe  usage.thus  prov�ded the  product to be  sold  at  conv�nent pr�ce .

PRODUCT DESCRIPTION BRS BASIC TEKNİK ÖZELLİKLER
BRS BASIC TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL BRS 260 BASIC BRS 320 BASIC BRS 420 BASIC

Voltaj                                                                                    

Voltage
3~ 380V 3~ 380V 3~ 380V

Frekans                                                                            

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

Toplam Güç                                                                               

Total Power
8,1 Kw 8,1 Kw 9,2 Kw

Kontrol Paneli                                             

Control Panel

Manuel                                                 

Manual

Manuel                                                 

Manual

Manuel                                                 

Manual

Fırça Sayısı (Dairesel)                                                               

Number Of Brushes (Circular)
4 4 5

Fırça Sayısı (Silindir)                                                

Number Of Brushes (Cylindrical)
- - -

Fırça Hızı                                                                                 

Brush Speed
140 rpm 140 rpm 140 rpm

Bant Hızı                                                                                   

Band  Speed

3-5 mt/dk                                                

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                               

3-5 m/m

3-5 mt/dk                                             

3-5 m/m

Yıkama Kapasitesi                                                           

Washing Capacity

100-140m2/saat                                

100-140 m²/h

120-160m2/saat                                

120-160 m²/h

140-180m2/saat                                

140-180 m²/h

Yıkama Genişliği                                                                  

Washing  Width
2630mm 3200mm 4200mm

Durulama                                                                           

Rinsing

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Halı Rulo Sarma                                          

Carpet  Rolling

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Var                                                                              

Yes

Gelberi(sıyırıcı)                                        

Scraper

Opsiyonel                           

Optionally

Opsiyonel                           

Optionally

Opsiyonel                           

Optionally

Saatlik Azami Su Tüketimi               

Maximum Hourly Water Consumption

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

0-100 lt                                               

0-100 l

Saatlik Azami Deterjan Tüketim   

Maximum Hourly Detergent 

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

0-45 lt                                                                  

0-45 l

Ölçüler (En*Boy*Yükseklik) 

Dimensions(Width*Lenght*Height)
3200*1500*2000 3700*1500*2000 4500*1500*2000

*ÜRETİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPDİR.

* THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO CHANGE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.



KURULUM

- Mak�nen�z�n su motorunu su tankına bağlayınız. 

- Mak�nen�z�n Deterjan motorunu deterjan tankına bağlayınız.

- Tankları su ve deterjan �le doldurunuz.

- Mak�nen�z� topraklama olan elektr�k hattına bağlayınız.

- Mak�nen�n kontrol panosu üzer�nde bulunan Açma-Kapama düğmes�ndek� açma 

tuşuna basınız.

- Mak�nen�z�n D�j�tal ekranının açılmasını bekley�n�z.(Res�m 1) Mak�nen�z�n D�j�tal 

ekranında (A)Fırça hız ayarı, (B)Gelber� hız ayarı, (C)Konveyör bant hız ayarı 

bulunmaktadır.

- Bu ayarları yıkama yapmak �sted�ğ�n�z aralıklara get�r�n�z.Fabr�kanın tavs�te ett�ğ� 

aralık Fırça hızı �ç�n 20 , Gelber� hızı �ç�n 30 ve konvetör bant hızı �ç�n 10 dur.Hız 

ayarlarını yaptıktan sonra mak�nen�z�n BAŞLAT-DURDUR düğmes�nden mak�neye 

başlat komutu ver�n�z. Mak�nen�z otomat�k olarak bütün fonks�yonlarını devreye 

g�rerek çalışmaya başlar.

KULLANIM

22 (HV649)1(HM056)

21 (HH010)

23 (HM054)

20 (HH018)

19 (HM163)

18 (HM068)

17 (YM1367)

16 (YM559)

15 (YM613)

12 (HM057)

14 (YM930)
5 (HE344)

6 (HC699)

7 (HC700)

13 (HE432)

3 (HE467)

4 (HE388)

2 (HE382)

8 (HV647)

9 (HE343)

10 (HM059)

11 (HE473)

NO KOD PARÇA ADI

1 HM056 7,5/1 REDÜKTÖR

2 HE382 DOKUNMATİK EKRAN

3 HE467 ÇIKIK KAFALI İKİZ BUTON

4 HE388 ACİL STOP

5 HE344 HAREKETLİ KABLO KANALI

6 HC699 USUCFL 204 RULMAN

7 HC700 UCF 208 RULMAN

8 HV647 KONVERYÖR BANT

9 HE343 1/2 SELONİD VALF

10 HM059 1.1 KW 1400 D/DK TRF MOTOR

11 HE473 ELEKTRİK PANOSU

12 HM057 100/1 REDÜKTÖR

NO KOD PARÇA ADI

13 HE432 SİVİÇ

14 YM930 FIRÇA

15 YM613 FIRÇA FLANŞI

16 YM559 FIRÇA SOMUNU

17 YM1367 FIRÇA MİLİ

18 HM068 FIRÇA İNDİR KALDIR MOTORU

19 HM163 10/1 REDÜKTÖR

20 HH018 POLYEMİT TEKER

21 HH010 3/4 TELLİ HORTUM

22 HV649 Ø70x20 KREMAYER KASNAK

23 HM054 0,75 KW 1400 D/DK TRF MOTOR

CBA

RESiM 1
PICTURE 1



- İsten�ld�ğ� takd�rde uygun görülen özelller� pas�f hale get�reb�l�rs�n�z. Mak�nen�z 

çalışma �şlem�ne başladığında halı havuzunda bulunan halının �k� ucu eş�t olacak 

şek�lde conveyor bant’a yerleşt�r�n�z. 

- Halı otomat�k olarak kend� �lerleyecek ve yıkama �şlem�n� otomat�k olarak 

gerçekleşt�recekt�r.

- Kontrol panosundan conveyör bantı ger� çev�reb�l�rs�n�z.

- Konveyör bant ayarını pano üzer�nden ayarlayab�l�rs�n�z.

- Yıkama �şlem� devam eden halının konveyör bant a ver�len �lk ucu mak�nen�n çıkış 

bölümüne geld�ğ�nde halıyı �k� ucu h�zalı olacak şek�lde katlayınız.(res�m 2) halı kend� 

kend�ne sarım yapmaya başlayacaktır. Sarım �şlem� b�tt�ğ�nde halı yıkama �şlem� 

tamamlanmıştır.

- Cleanvac Halı Sıkma Mak�neler� �le %95 oranında halı sıkma �şlem� yapab�l�rs�n�z.

INSTALL 

- Connect  mach�ne  water  pump    to  water  tank. 

- Connect  mach�ne  detergent  motor  to  detergent tank.

- F�ll  tanks  w�th water  and  detergent.

-  Connect  mach�ne  electr�c  plug to Wall  outlet  w�th ground.

RESiM 2
PICTURE 2

- Halının yıkama �şlem� b�ten kısmındak� su ve köpüğün tem�zlen- 

mes� �ç�n kullanılır.

- Used to clean water and foam after carpet wash�ng fin�shed.

- Conveyor bantı yürütmek ve durdurmak �ç�n kullanılır.

- Used for conveyor band mov�ng and stop.

- Conveyor bantı ger� yönde çev�rmek �ç�n kullanılır.

- Used for conveyor band reverse d�rect�on.

- Conveyor bantın hızını -ayarlamak �ç�n kullanılır.

- Used conveyor bant speed adjustment.

- Gelber� bölümünün sağa ve sola hızını bel�rlemek �ç�n kullanılır.

- Used scrubber left and r�ght s�de speed.



OPERATION

- Press  on button on the  mach�ne  control panel.

- Wa�t for  mach�ne  screen  appear (p�cture1)There  are  A-Brush  speed  set. 

B-scrapper  speed  set. C-Conveyor band  speed  set.

- Adjust  mach�ne  set up  wh�ch wash�ng you  prefer .Factory  reccomended  

speeds  are, Brush speed: 20, Scrapper  speed  30 ,Conveyor  bant speed  10. 

After speed  adjustment, Press  on button on on/off button and Mach�ne  w�ll 

start all funct�ons  automat�cally.

- As  you  w�sh  you may  cancel  attr�butes  of  mach�nes. When mach�ne  start 

runnn�g put  the  carpet  to conveyor  bant  equally from both s�des from carpet  

stack�ng.

- Carpet  w�ll  move  automat�cally by �tself  and  complete  wash�ng of  carpet  

automat�cally.

- You  may  reverse  mot�on of  carpet  from control panel.

- Conveyor bant speed  can be  adjusted from command panel.

- Wh�le  wash�ng of  carpet  cont�nue on the  mach�ne   hold  both s�des of  

carpet and  fold  �t  equally (P�cture2 )carpet  w�ll  roll by �tself ,When Roll�ng  of 

carpet  �s  done,wash�ng �s  completed.

- Cleanvac  wr�ng�ng mach�ne may  dry  95 %  of  mo�sture of carpet.

- Halının üst kısmındak� kıl tüy vb. c�s�mler� tem�zlemek �ç�n 

kullanılır.

- Used to clean ha�r and br�stle on top of carpet.

- Halı yıkama �şlem�nde deterjan ekleme �ç�n kullanılır.

- Used for detergent add�ngto carpet wash�ng.

- Halı yıkama �şlem�nde halıyı ıslatmak �ç�n kullanılır.

- Used for wet the carpet wh�le wash�ng.

- D�sk fırçaların yüksekl�k ayarını ayarlamak �ç�n kullanılır.

- Used to adjust d�sc brush he�ght adjustment.

- D�sk fırçaların bulunduğu bölümün sağ ve sol yönde hareket 

hızını bel�rler.

- It adjust speed of d�sc brushes to move to r�ght and left s�de.



BASIC MODEL PANO GÖRÜNÜMÜ

BASIC MODEL PANEL LAYOUT

KOMPAKT MODEL PANO GÖRÜNÜMÜ

COMPACT MODEL PANEL LAYOUT

FULL MODEL PANO GÖRÜNÜMÜ

FULL  MODEL PANEL LAYOUT

KONTROL PANO GÖRÜNÜMÜ
CONTROL PANEL LAYOUT

- Halının üst kısmını fırçalamak �ç�n kullanılır.

- Used to brush up s�de of carpet.

- Halının arka kısmını fırçalamak �ç�n kullanılır.

- Used to brush back s�de of carpet

- C�haza yıkama �şlem� komutu ver�r mak�ne çalışmaya başlar.

- Command for wash�ng start and mach�ne starts wash�ng.

- S�steme elektr�k vererek s�stem� akt�f hale get�r�r.

- Power up mach�ne and starts.

- Her türlü ACİL DURUMDA c�hazın elektr�ğ�n� keserek mak�ney�

durdurur.

- In any case at EMERGENY SITUATIONS �t w�ll stop mach�ne by

cutt�ng power.

KONTROL ELEMANLARI
CONTROL BUTTONS
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