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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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Belge İzin Tarihi:   
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CİNSİ (TYPE) : NEM ALMA MAKİNESİ
(DRYING MACHINE)

MARKASI (BRAND) : CLEANVAC
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TESLİM TARİHİ (DELIVERY TIME) :
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GARANTİ (WARRANTY) : 2 (İKİ) YIL (2 YEARS)
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KULLANICI İÇİN ÖNLEMLER
Mak�nen�z� düz b�r zem�n üzer�nde kullanınız. Daha ver�ml� b�r çalışma• 

 �ç�n havalandırmanın önüne eşya vs. koymayınız.

Mak�nen�z� etrafında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve k�rl� maddeler olan • 
ortamda kullanmayınız.

Mak�nen�z etrafında havalandırmanın daha sağlıklı yapılab�lmes� �ç�n • 
en az 100 cm boşluk bırakınız. 

Mak�nen�z� yüksek sıcaklıklarda ve kes�k akım (düşük voltaj) g�b� durum-• 
larda kullanmayınız.

Mak�nen�z�n çalışma sıcaklığı normal değerler� 5° ve 38° aralığındadır.• 
 38° üzer�ndek� sıcaklık sık sık kompresör koruyucusunu akt�f tutar ve 

otomat�k çalışmayı engeller.  Bu normal b�r durum olsa da uzun sürel� 

kullanımlarda mak�nen�z�n kullanım ömrü olumsuz etk�lenecekt�r. 5°'n�n

 altındak� sıcaklıklarda hava nem� oldukça düşüktür. Çok gerekmed�kçe

 mak�nen�z� kullanmamanızı öner�r�z. 

Mak�nen�z� duvara karşı kullanacağınız zaman hava g�r�ş� duvardan en• 
 az 50 cm yukarıda, hava çıkışı uzaklığı mesafes� �se duvardan 100 cm

den fazla olmalıdır. Aks� halde nem alma yapılamayacak veya mak�nen�z

 bozulacaktır. 

Mak�nen�z� 45° üzer� eğ�ml� yüzeye yerleşt�rmey�n�z. Taşıma esnasında • 
da bu derecey� aşmayınız.

Düzgün b�r p�s su tahl�yes� �ç�n g�der borusunu d�kkatle monte ed�n�z.• 
Bu c�hazı kullanmak filtreler�n düzenl� olarak tem�zlenmes�n� gerekt�r�r. • 

Tozlu kullanım alanlarında �zolasyon önlemler� mutlaka alınmalıdır.

 Aks� halde mak�ne ömrü kısalacak ve bu durum �stenmeyen kazalara 

neden olacaktır. 

Mak�nen�z� kapatmak �ç�n güç kablonuzu çalışır durumdayken çekmey�n�z.• 
Güç kablosunu zarar vermey�n�z veya üzer�nde herhang� b�r �şlem • 

uygulamayınız. 

Mak�nen�z� sağlam zem�n üzer�nde ve kabloların b�rb�r�ne dolaşık • 
olmadığından em�n olarak kullanınız.

Hava çıkışına parmak veya sopa g�b� c�s�mler sokmayınız.• 
F�rma tekn�k personel�n�n rehberl�ğ� dışında mak�nen�z üzer�nde herhang� • 

b�r değ�ş�kl�k yapmayınız.



ÇALIŞTIRMA 

1 – Gücü açın. 'B��p' ses�n� duyun.

2 – 'Açma-Kapama' düğmes�ne basın. LCD ekran penceres� mevcut çevresel 

nem� gösterecekt�r.

3 – Neml�l�k Ayarı : Nem ayarınız mevcut olan nem ayarından %5 az �se mak�ney� 

çalıştırınız, fazla �se mak�nen�z� durdurunuz.

4- Havadak� nem %30'un altında �se kurutucu kes�nt�s�z çalışmaya devam eder.

5 -  Zamanlayıcı Ayarları ;

İlk önce 'zaman/gec�kme zamanı' tuşuna basınız.  LCD ekranda zamanlayıcı ayarını

 'artı' ve 'eks�' tuşlar yardımıyla bulunduğunuz zamana saat/dak�ka c�ns�nden 

ayarlamak �ç�n ;

Zamanlayıcı/ Saat tuşunun altındak� 2. Tuşuna basın. LCD ekranından (+) ve (-)'ye 

basılı tutarak başlatma zamanını ayarlayın;

Zamanlayıcı/ Saat tuşunun altındak� 3. Tuşuna basın. LCD ekranından 'kapanma 

zamanı'nı y�ne (+) ve (-) tuşları kullanarak ayarlayınız. 

Dördüncü olarak 'zamanlayıcı/saat''nın altında bulunan tuştan zamanlayıcı modunu 

�ptal edeb�l�rs�n�z. 

Uygun b�r zamanlama modu bel�rley�n�z ve c�hazınızı kullanmaya başlayınız.

KORUMA FONKSİYONU

1 - Nem alma mak�nanız buz çözünmes�ne karşı otomat�k korumaya sah�pt�r. 

Buz çözünmeler�nde kompresör çalışmayı durdurur. Buz otomat�k olarak çözündüğü

 zaman evaparatör (soğutucu)  aynı ölçüde tekrar çalışacaktır. 

2 -  Kompresör geç başlatma koruma fonks�yonu: Kompresörünüz durduktan sonra

 yen�den başlatmak �ç�n 3 dk bekley�n�z.

TEKTEM MAKİNA SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

www.cleanvac.com

Merkez Ofis(Head Office):Esenşeh�r Mah.Nec�p
Fazıl Bulvarı No.23 Y.Dudullu Ümran�ye/İstanbul  
Ofis(Office) : +90 216 499 90 90

CLEANVAC
C L E A N I N G M A C H I N E S  E L E C T R I C V E H I C L E S

MODEL (Type)                                                        : DRY 60

ISITMA GÜCÜ(Heat�ng Power)                                                                   : 9kw

NEM ALMA GÜCÜ (Dehum�d�fer Power)                                                                                     : 4120watt

VOLTAJ(Voltage)                                                                               : 380 V-50 Hz

NEM GİDERME (Hum�d�ty Removal)                                                                                                                                          :240 LİTRE/GÜN

ÖLCÜLER (D�mens�ons)(ExBxY)                                                                : 770x470x1830mm

İMAL YILI(Product�on Year)                                                             :

NEM ALMA MAKİNASI (Dehum�d�f�er)

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Üret�c� firma tekn�k özell�kler� değ�şt�rme hakkına sah�pt�r.



KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1 – C�hazınızı taşırken kompresöre zarar vermey� önlemek �ç�n 45°'den fazla 

yatırmayınız. 

2 – Uygun kullanım sıcaklığı 5° - 38° derece arasındadır. 

3 – Nem alma c�hazınız çalışırken,  kompresör oda sıcaklığınız 3° kadar artıracaktır. 

Bu normal b�r durum olup c�hazınızı kullanmaya devam edeb�l�rs�n�z. 

4 – Oda sıcaklığınız 10°'n�n altında çevresel nem oldukça düşüktür. Bu durumda 

c�hazınızı çok gerekmed�kçe kullanmayınız.

5 – C�hazınızda arızaya neden olmaması ve çalışmayı etk�lemes� �ç�n hava g�r�ş� ve 

çıkışı duvar boşluğundan 20 cm uzakta olmalıdır. 

6 – Nem alma c�hazınızı daha ver�ml� kullanmak �ç�n lütfen tem�z ve �zolasyonlu b�r 

çevrede çalışınız.

7 – C�hazı su veya herhang� b�r k�myasalla temas edecek yere koymayınız.

8 – C�haza fazladan röle, adaptör ve uzatma kablo bağlantısı yapmayınız.

9 – C�hazınızı soba, fırın veya mak�ne çalışma sıcaklığını yükseltecek herhang� b�r 

c�hazın yanına koymayınız. D�rek güneş ışığı, yağmur ve rüzgardan koruyunuz.

10- C�hazınızın üzer�ndek� tozları s�l�p güç kablosunun pr�ze sıkıca bağlı olduğundan 

em�n olduktan sonra mak�ney� düzgün b�r zem�ne yerleşt�r�n�z. 

11- Mak�ney� kend� başınıza sökmey�n�z. Kablo veya herhang� b�r aksama mod�fiye

 yapmayınız. 

12 – G�der borusundak� su akışını kesmey�n�z.

13 – Çalışma esnasında b�r problem �le karşılaşırsanız mak�ney� kapatın ve güç 

kablosunu pr�zden çek�n�z. 

KONTROL PANELİ

MAKİNENİN BAKIMI 

Bakıma başlamadan önce mak�nen�z�n fiş�n� pr�zden çek�p gücü kes�n�z.

Genel Mak�ne Bakımı 

Gövde : S�lmek �ç�n yumuşak bez kullanınız. Çok k�rl� ve zor çıkan k�rler� neml� b�r 

bez veya yumuşak b�r bez�n üzer�ne seyrelt�lm�ş deterjan çözelt�s� dökerek 

tem�zleyeb�l�rs�n�z. 

Düzenl� Bakım 

F�ltren�n Tem�zlenmes� : F�ltreler görev� gereğ� toz toplarlar ve düzenl� olarak 

,tem�zlenmeler� gerek�r. En az ayda b�r kere fitren�z� tem�zley�n�z. Yıkama ve 

durulamalarda su sıcaklığı 40°'n�n altında olmalıdır. 

Not 

F�ltren�z�n büzülüp bükülmemes� �ç�n d�rek güneş ışığına maruz kalmamasına 

,d�kkat ed�n�z. Mak�nen�z� çalıştırmadan önce filtreler�n�z�n takılı olduğundan 

em�n olunuz.

Mak�nen�z� Uzun Süre Kullanmayacağınız Durumlarda

Güç kablosunu pr�zden çek�n�z ve olab�ld�ğ�nce kuru ve ser�n b�r ortamda 

muhafaza ed�n�z. Mak�ney� yatay b�r şek�lde bırakmayınız. Bu durum arızaya 

veya normal olmayan ses duymanıza neden olur. Islak elle fiş� pr�zden çekmeye

çalışmayınız.



• Açılış modu �ç�n c�haz kapalı konumda �ken tuşa basınız.                

Kapanış modu �ç�n c�haz açık konumda �ken tuşa basınız.• 

1  GÜÇ DÜĞMESİ

2  ZAMANLIYICI 

• Nem alma ayarlarına g�tmek �ç�n 1 kere bu tuşa basınız.

Sıcaklık ayarları �ç�n 2 kere bu tuşa basınız.• 

Zamanlayıcı ayarlarını açmak �ç�n 3 kere bu tuşa basınız. • 

Zamanlayıcı ayarlarını kapat modu �ç�n 4 kere bu tuşa basınız.• 

Ana komut ekranına dönmek �ç�n 5 sn. bekley�n�z.• 

  3  ARTTIRMA

Neml�l�k ayar modunda nem ayarını 1%RH artırmak �ç�n tuşa basınız. Sıcaklığı 

1° derece artırmak �ç�n sıcaklık ayarı modunda bu tuşa basınız.  Aç-Kapat ayar 

modunda saatler� artırarak �sted�ğ�n�z zamanlama süres�ne bu tuşu kullanarak

 ulaşınız.

  4  AZALTMA

Neml�l�k ayar modunda nem ayarını 1%RH azaltmak �ç�n tuşa basınız. Sıcaklığı 

1° derece azaltmak �ç�n sıcaklık ayarı modunda bu tuşa basınız.  Aç-Kapat ayar 

modunda saatler� azaltarak �sted�ğ�n�z zamanlama süres�ne bu tuşu kullanarak 

ulaşınız.

5  NEM GÖSTERGESİ

Ortamınızdak� mevcut nem� çalışır ve bekleme modunda göstermekted�r. Ayar 

modunda �se yanıp söner. 

Mak�nen�z çalışırken yanıp söner.

6  ÇALIŞIR GÖSTERGE LAMBASI

YAYGIN KULLANIM HATALARININ ORTADAN KALDIRILMASI 

MAKİNE 
ÇALIŞMIYOR

1  Güç kes�lm�ş.
2  Enerj� normal değ�l.
3  Güç kablosu takılı değ�l.
4  S�ğorta atmış.

1  Gücü bağlayın.
2  Akımı restore ed�n.
3  Güç kablosunu takın.
4  S�ğortayı değ�şt�r�n.

1  F�ltre tıkanmış.
2  Hava g�r�ş ve çıkışı kapalı
3  Kapılar ve pencereler 
kapatılmamış.
4  Gaz sızıntısı(Refr�gerant)

ZAYIF NEM
ALMA

1  F�ltrey� tem�zley�n�z.
2  Hava g�r�ş ve çıkışını 
kapatan maddeler� 
tem�zley�n�z.
3  Kapıları ve pencereler� 
kapatınız.
4  Üret�c�y� veya ürünü 
satın aldığınız firmayı arayınız.

UZUN SÜRELİ 
KULLANIMDA

İSTENİLEN NEMİ 
ALAMAMA

1  Kapılar ve pencereler 
kapalı değ�l.
2  Kapalı alanda su buharı 
üreten b�r durum/c�s�m var
3  Oda çok büyük

1  Kapıları ve pencereler� 
kapatınız.
2  Kapalı alanda su buharı 
üreten neden� ortadan 
kaldırınız.
3  Odanızı değ�şt�r�n�z.

NORMAL OLMAYAN 
GÜRÜLTÜ

1  Mak�ne pürüzlü yüzeye 
yerleşt�r�lm�ş.
2  F�ltre tıkanmış

1  Mak�ne pürüzlüsüz yüzeye
yerleşt�r�n�z veya altına 
yastık m�nder vs koyun
2  F�ltey� tem�zley�n�z.

ARIZA
BULGUSU

VAKA 
ANALİZİ

DÜZELTME 
METHODU

• Mak�ne arızasını g�deremed�ğ�n�z veya tam�re �ht�yacı olduğunu düşündüğünüz

 durumlarda tedar�kç�n�z� veya tekn�k serv�s� arayınız. Mak�ney� kend� kend�n�ze 

sökmey� denemey�n�z. 

Nem alma c�hazınız çalışma esnasında veya durdurduğunda soğutma • 

döngüsüne bağlı b�r ses duyacaksınız. Bu ses normal olup olağandışılık veya 

arıza olduğunu göstermez. 

C�hazınızın üst kısmındak� hava çıkışı bölümünden çıkan sıcak hava normal • 

b�r durumdur. 
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