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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:   

İMALATÇI FİRMA

DİKKAT 
BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

UNVANI TEKTEM MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

ADRES Esenşehir Mah. Necip Fazıl Bulvarı NO:23 Y. Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

TELEFON 0216 499 90 90 

FAX 0216 526 27 00 

İmza ve Kaşesi:

CİNSİ : SÜPÜRGE MAKİNASI

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ : ECO 21

TESLİM TARİHİ :

TAMİR SÜRESİ : 30 İş Günü

GARANTİ : 2 (İKİ) YIL

UNVANI :

ADRES :

TEL-FAX :

FATURA TARİHİ :

TARİH-İMZA :

FİRMA YETKİLİSİNİN,

SATICI FİRMANIN,

SÜPÜRGE MAKİNASI
GARANTİ BELGESİ

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.



İÇİNDEKİLER

EMNİYET KURALLARI

2-Cihazın Tanıtımı,

3-Teknik Özellikler,

5-Kullanım,

1-Emniyet Kuralları,

4-Montaj ve Kullanıma Hazırlama,

6-Temizlik ve Bakım

- Cihazınızın özellikle elektrik devresinin ve motorunun bulunduğu kısımların 
su ile temasını engelleyiniz,
- Asit, aseton ve birçok kimyasal madde cihazınıza zarar verir. Bu gibi 
maddeleri makine ile temizlemeye çalışmayınız,

ÖNEMLİ UYARILAR!

- Makinenin kullanımı esnasında kablonun zarar görmemesi için dikkat 
ediniz, kabloda; bükme,  sıkıştırma, ezme gibi şekil değişimlerinden şiddetle  
kaçınınız,

-Cihazınızı; yanıcı sıvılar, 60 °C den yüksek sıcaklıktaki maddeler ve tehlikeli 
kimyasalların çekilmesinde  kullanmayınız. 

- Cihazınızı kullanmadan önce mutlaka cihazın güç ve voltajının şebekenize 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz,

- Güvenli kullanım kurallarını mutlaka okuyunuz,

- Cihazınızı taktığınız prizin en az 10 A'lik sigorta ile korunduğundan emin 
olunuz,
- Cihazınızla ilgili olarak yapacağınız; taşıma, temizleme,  bakım işlerinde fişi 
mutlaka prizden çekiniz,
- Fişi prizden çıkarırken, kablodan kesinlikle çekmeyiniz,

- Makinenin çalışır durumda kalmamasına dikkat ediniz. Özellikle de elektrik 
kesintilerinde makinenizi kapattığınızdan emin olunuz.Makineyi 
kullanmasının sorun olabileceğini düşündüğünüz  (çocuk, yaşlı, hasta 
v.s.)kişilere kullandırmayınız,

- Kabloda herhangi bir arıza gördüğünüzde makineyi  çalıştırmayınız ve 
kablonun değişimi için en yakın yetkili teknik servisimize başvurunuz,

- Merdiven temizliğinde, makinenin yuvarlanmaması için dikkat ediniz,
- Makineniz de arıza hissetmeye başladığınızda çalıştırmayınız ve en yakın 
yetkili teknik servisimize danışınız,
- Makinenin hortumunu canlılara tutmayınız,

- Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

- Makinenizin bakanlıkça tespit edilmiş kullanım ömrü "10 yıl" dır.

* Kolilerin üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat ediniz. 

- Bağlantı ve montajı, kullanma klavuzun da ki açıklamalar doğrultusunda 
tüketicimiz yapabilir,

* 4 koliden fazla üst üste istiflemeyiniz,
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CİHAZIN TANITIMI

A. ÜST GÖVDE PARÇALARI

Üst gövde bölümünde esas olarak; 
açma-kapama düğmesi, motor, 
elektrik kablosu (fişli), motor 
yuvası,  filtre bulunmaktadır.

A.1   :   Açma-kapama düğmesi

A.2   :   Üst kapak

A.3   :   Elektrik kablosu (fişli) 

A.4   :   Toz bezi

Bu bölüm tozun toplandığı  
kısımdır.Süpürme esnasında  toz 
filtresi takılı olmalıdır.

B.2:Vakum girişi

B.1:Kilitleme mandalı

B.5:Tekerlek

B.4:Etek

  

B.3:Plastik tank 

B. ALT GÖVDE PARÇALARI 

B.1

B.2

B.4

A.1

A.2

A.3

B.3

A.4

B.5

TR TECHNİCİAL SPECİFICATİONS ENG

Please check corrosion level on brushes once a while.  Sharp sided 
brushes may cause damages on delicate floors such as  parquet or 
hardwood laminent. 

Manufacturer firm can not be held responsible for damages on floors 
due to worn out floor brushes..

All sweeping apparatus depending on the surface used ( hard,rustic 
tiles etc..) have tendency to wear out in time. 

Maintanence on motor protection filter
Motor protection filter can be cleaned by pressure air or washing as 
needed!

!Caution

.TECHNİCİAL SPECİFICATİONS
Vacuum Cleaner (dry type)

Mod                                    :ECO 21
Voltage                               :220 -240 V , 50 -60 Hz
Power                                 :1200W (Max)
Weight (gross)                    :5.6 kg
Tank capacity                     :11 lt



.

C.6

C.5

C.8

C.4

C7

C.3

C.2

C.1

C.2   :   Elastik hortum

C.4   :   Uzatma boruları

C.1   :   Hortum başlığı

C.6   :   Ayarlı emici

-Tutma kısmında emiş gücünü ayarlayan 
klapa mevcuttur.

-Lütfen amaçları doğrultusunda 
kullanınız.

C.5   :   Düz emici

-Makine ile beraber verilen aksesuarlar 
belli amaçlar için üretilmiştir. 

C.7   :   Kağıt torba

C.3   :   Dirsek

C.8   :   Dar emici

-Bu grupta, bir ucu emme girişine takılan 
ve diğer ucu tutmaya yarayan kısımdan 
oluşan elastik hortum ile plastik 
borulardan oluşmaktadır. 

-Aparatlar borular  birbirine takılarak 
kullanılabildiği gibi direk tutma kısmına 
da takılabilir.

HORTUM GRUBU AKSESUARLAR TRHOSE GROUP ACCESSORIES ENG

The accessories given together with the 
machine are produced for certain 
purposes. 

This group is composed of the elastic 
pipe, one end of which is attached to the 
absorption entry and the other end of 
which is for handling, as well as plastic 
pipes. 

The accessories may be used by inserting 
the pipes one to another, and they may 
also be attached directly to the handle. 
There is a tab on the handling part to 
arrange the absorption power.  

Please use them line with their purposes. 

C.1: Hose cap 

C.2: Elastic hose

C.3: Bend

C.4: Lengthening pipes

C.5: Flat absorber

C.6: Adjustable absorber

C.7: Paper bag 

C.8: Narrow absorber

.

C.6

C.5

C.8

C.4

C7

C.3

C.2

C.1



MONTAJ-KULLANIMA HAZIRLAMA

-Makinanız artık lekeleri yok etmeye hazır.                    

- Etkili bir kullanım için aksesuarları klavuzda anlatıldığı şekilde 
kullanınız:

- Saptan  tutarak üst gövde grubunu kaldırıp bir kenara koyunuz.

-Fişte herhangi bir sorun(kesik,ezik vs..) olmadığını gördükten 
sonra prize takınız.

-Elastik vakum hortumunu kazan üzerindeki vakum girişine 
takınız. Hortum üzerindeki dirseğe aparat borularını 
takıp,boruların  ucuna zemininize uygun olan aparatı takınız.

-Makinanın üzerindeki 0-l açma-kapama anahtarını l (açık) 
konumuna alınız.

ÖNEMLİ UYARI ! 
-Montaj ve kullanıma hazırlamadan önce mutlaka makinenin fişini 
prizden çekiniz.

 KURU SÜPÜRME KULLANIMI 

- Koliyi açarak makinenizle birlikte verilen tüm parça ve 
aksesuarları dışarı çıkarınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen 
makine parça ve aksesuarların eksik yada hasarlı olup 
olmadıklarına bakınız.

- Üst gövde grubunun kilitleme mandallarını açınız

- Satın almış olduğunuz ürünün faturasının ve kullanma 
kılavuzundaki garanti sözleşmesinin eksiksiz doldurulduğundan 
emin olunuz.

- Koliden çıkarmış olduğunuz aksesuarlardan amacına uygu olanı 
seçiniz.

- Toz filtresinin takılı olduğundan emin olarak üst kasayı 
yerleştiriniz ve mandalları kilitleyiniz.

TR DEVİCE PROMOTİON ENG

B.1

B.2

B.4

A.1

A.2

A.3

B.3

A.4

B.5

A.2: top cover

A.4:Cloth filter

A. UPPER BODY PARTS

On the upper body part of device, there 
are on-off button, engine, electricity 
cable (with plug), engine slot and  
filter.

A.1: ON-OFF button

A.3: Electricity cable (with plug)

B. LOWER BODY PARTS

B.1:Locking latch

B.2: Vacuum entry

B.4: Tail

This  par t  is  where  the  dust  
accumulate. During  sweeping, the 
dust filter  frame must be placed.  

B.3: Plastik tank

B.5: Wheel



APARAT GURUBU TR

Radyatör, çekmece ve diğer aparatların 
ulaşamadığı dar alanlarda kullanılır.

* Kenar köşe aparatı 

*Düz emici 
Halı, kilim ve benzeri yerlerde kullanılır.

Üzerindeki düğmeye basık iken (kılları dışarı çıkmış 
vaziyette) beton marley, mozaik, çini v.b yerlerde kullanılır.

*Ayarlı emici 

ENGCONTENTS

SAFETY RULES

2-Definition of the Device

5-Usage

1-Safety Rules

3-Technical Specifications

4-Assembly and Preparation for Use

6-Cleaning and Maintenance

- Do not work your machine when you feel any defect on your machine, and 
contact our nearest authorized technical service,

- Avoid the contact of your device with water,  especially its electricity circuit 
and engine,  

- Be sure that the socket into which you insert the device is protected with an 
insurance of 10 A,

- check that the appliance’s power and voltage do in fact match that of your 
network.

- While taking the plug out of the socket, never pull the cable, 
- Be careful that the cable is not damaged during use of the machine; avoid any 
change on the shape of the cable such as twisting, puncturing, squeezing, 

- Read the rules for secure use,

- When you notice any defect on the cable, do not turn the machine on; and 
apply to our nearest technical service for changing the cable,
- Be careful that the machine remains in functioning position. Especially, in 
electrical interruptions, be sure that your turned off your machine. Do not allow 
those whose use of the machine may be problematic to use the machine 
(children, old, ill people etc.),
- Be careful that the machine does not roll over while cleaning the staircases,

- Do not direct the hose of the machine towards the living entities,

- Acid, acetone and many chemical items damage your device. Do not try to 
clean your device with this type of items

CAUTION!
- Do not use your machine to absorb flammable liquids, articles over 60 C and 
dangerous chemicals. 

- The connections and assembly of the machine may be made by our customer 
in line with the explanations in the operating manual,
- The issues to be paid attention to during transportation and shipment,
* Do not hoard more than 4 parcels, one on top of the other,

- The duration of use of your machine designated by the ministry is “10” years. 

*Pay attention to the warning signals on the parcels.



TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden çekiniz

- Süpürgenin kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman tankı, hortum 
grubunu temizleyin.

- Gerek hijyenik nedenlerden gerekse makinenizin uzun ömürlü olması için 
kesinlikle makinenizi kirli halde bırakmayınız.

- Toz ve kirleri boşaltmadan önce kilitleme mandallarını açıp üst gövde 
grubunu kaldırınız, daha sonra toz filtreyi ve hortum grubunu çıkarıp 
temizliğinizi yapınız.

DİKKAT ! 
- Temizleme işleminden sonra aksesuarları söküp yerlerine koyunuz. Güç 
kablosunu          sarınız.Kablonun hasarlı olup olmadığını mutlaka kontrol 
ediniz.

-Yalnızca orjinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve 
cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda en yakın 
yetkili servisten temin ediniz.

 -Aşındırma maddesi, cam  temizleyicisi veya cok amaclı temizleyici 
kullanılmamalıdır. Elektrikli supurge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

-Uretici firma, urunun teknik ozelliklerinde değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.

TR TEKNİK ÖZELLİKLER

Supurge başlığı, sert zeminin ozelliğine bağlı olarak (orneğin sert, rustik 
fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların duzenli

DİKKAT !

aralıklarla calışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı 
fırca yuzeyleri parke veya laminant gibi hassas sert yuzeylerde hasarlara neden 
olabilir. Uretici aşınmış yer fırcaları nedeniyle meydana gelen hasarlar icin 
sorumluluk kabul etmez.

Motor koruma filtresi duzenli aralıklarla vurularak

Motor koruma filtresinin temizlenmesi

ve/veya yıkanarak temizlenmelidir!

.   TEKNİK ÖZELLİKLER
Elektrik Süpürgesi (Kuru Tip)

Model                                   :ECO 21
Voltaj                                    :220 -240 V , 50 -60 Hz
Güç                                       :1200W (Max)
Ağırlık (brüt)                        :5.6 kg
Tank Kapasite                      :11 lt

TR
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