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KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME MAKİNESİ
FOAM AND LIQUID SPRAYING MACHINE

KULLANIM KILAVUZU
USER MANUAL

EXFO 60 / EXFO 100

    LÜTFEN UZUN ÖMÜRLÜ BİR KULLANIM İÇİN

KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
    PLEASE READ THE USER MANUEL CAREFULY

           FOR A LONG TERM USAGE
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GARANTİ ŞARTLARI
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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 ), KÖPÜK VE SIVI 
PÜSKÜRTME MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ
FOAM AND LIQUID SPRAYING 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) : KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME MAKİNESİ
(FOAM AND LIQUID SPRAYING 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)

EXFO 60 - EXFO 100



ÖNEMLİ  /  CAUTION
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Makinenin tüm ayarları fabrikamızda 
yapılmıştır.Lütfen ayarları ile 
oynamayınız.

                     KURULUM
Satın almış olduğunuz ürünü 
kullanabilmeniz için öncelikli bir 
kompresörünüzün olması gerekir.
Makinenizi sağlam ve düz bir zemin 
üzerine kurunuz.

Satın almış olduğunuz ürünü güvenli 
bir şekilde ambalajından çıkarınız.

Kompresör hava hortumunu makineye 
bağlayınız.Bu işlemi yaparken vananın 
kapalı olmasına dikkat ediniz.

                    KULLANILIŞI
Hortum bağlantılarından emin olduktan 
sonra vanayı açınız.

Hava göstergesi 5 bar olduğunda hava 
akışı otomatik olarak duracaktır

Hava akımı 5 bar olduğu halde akım 
hala devam ediyorsa bir sorun var 
demektir. Derhal makineyi stop 
ediniz.Hava akım bağlantısını kesiniz 
ve yetkili servis veya imalatçı firmayı 
arayınız.

Saat hava göstergesi 5 bar olduğunda 
cihaz kullanıma hazırdır.

Cihaz çalışırken vananın açık 
olmasına dikkat ediniz.Aksi halde hava 
akımı duracaktır.

Makinenin üst kısmında bulunan 
honiden deterjan ve su ilave ediniz.

Su miktarı makinenin yan tarafında 
bulunan şeffaf göstergeyi aşmamalıdır.

Tabancayı tutma kolundan kavrayarak 
çalışmaya başlayabilirsiniz.

                   KULLANIM AMACI
Bu makine imalatçı firma tarafından 
deterjanlı bir şekilde araç temizliğinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu makine sadece tasarlanmış olduğu amaç 
doğrultusunda kullanılmalıdır.Tasarlanmış 
olduğu amaç dışında kullanılması tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir.

Mantik dışı kullanım örnekler şunlardır.
Tabanca ile çalışmaya uygun olmayan 
yüzeylerin temizlenmesi.
İnsanların,hayvanların,elektrik cihazlarının 
ve makinenin kendisinin yıkanması.
Uygun olmayan deterjan ve kimyasalların 
kullanılması.

Çalışma esnasında tabanca ucundaki 
nozulun bloke edilmesi.

İmalatçı firma uygunsuz,hatalı ve mantık dışı 
kullanımlardan doğobilecek olası zararlardan 
sorumlu tutulamaz.

              UYARILAR ÖNLEMLER
Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte 
olan kurallara uygun olarak üretilmektedir.

Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince 
makinelerimizin kullanma şartlarına özellikle 
tanımlanan sınıflandırmaya uymalıdır.
Makinelerimiz fabrikada ayarlanır ve içinde 
bulunan güvenlik ayarları 
yapılmıştır.Ayarların değiştirilmesi tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir.
Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin 
üzerinde kullanılmalıdır.Çalışma esnasında 
oynatılmamalıdır.
Makine üzerine herhangi bir kaynak 
yapmayınız.
Makinenizi aşındırıcı veya potansiyel olarak 
patlayıcı (buhar-gaz) bulunan ortamlarda 
kullanmayınız.

Yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanmayınız.
Makine üzerine kendi aksesuarlarının 
haricinde ekipman ilave etmeyiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLERİKULLANIM TR-ENG

DETERJAN DOLDURULMASI
Tavsiye edilen ürün arasından gerçek
leştirilecek yıkama tipine uygun olanı 
seçiniz ve bunu ürün ambalajının üze
rinde belirtilen uyarılar doğrultusunda
sulandırılmış deterjan kullanınız.

KİREÇ GİDERME
Sudaki kireç kazan ve sarmal
boru içinde biriktiğinden ve
zamanla sarmal borunun tıkanmasına
neden olduğundan periyodik olarak
kireç giderme işleminin yapılması ge
reklidir.
Bu işlemi yetkili teknik servislerimiz
den birinde yaptırınız.Bu şekilde hem
tasarruf edeceksiniz hemde makineni
zin etkinliğini artıracaksınız.

DİKKAT...
Makine temiz su ile çalışmalıdır.
Kirli veya kumlu sular,aşındırıcı,sulan
dırıcı kimyasal ürünler makineye ciddi
zararlar verirler.
Yukarıda belirlenenlere uyulmaması
imalatçı firmayı her türlü sorumluluk
tan muaf kılar ve makinenin ihmalkar
lık çerçevesinde kullanılmış olduğunu
gösterir.
SU FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
Su filtresini temizleyiniz ve olası kirlerden 
arındırınız.

BASINÇ MEMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Çalışmaya bağlı normal aşınmaya maruz
bir komponent olduğundan tabancanın
üzerine monte edilen basınç memesinin
periyodik olarak değiştrilmesi gerekmek
tedir.Aşınma genellikle makinenin
çalışması esnasında basınç düşüşü ile
anlaşılabilir.Olası bir değiştirme işlemi
ne  ilişkin bilgiler için imalatçıya veya
teknik servise danışınız.
 

KULLANICI TARAFINDAN GERÇEK
LEŞTİRİLECEK BAKIM ÇİZELGESİ

Tabanca nozulunun asgari ayda bir
 kez sökülüp temizlenmesi gerekir.
ÖNEMLİ

Belirlenen süreler normal çalışma
şartları için geçerlidir.Ağır şartlarda
kullanımlar için işlem aralığını azal
tınız.Bakım veya onarım için sadece
maksimum kalite,güvenirlik,ve güven
lik özelliklerini sağlayan orjinal yedek
parçalar kullanınız.
Orjinal yedek parçaların kullanılmama
sı imalatçıyı her türlü sorumluluktan
muaf kılar.Bu durumda sorumluluk
müdahaleyi gerçekleştirene aittir.
KULLANIMA ARA VERİLMESİ

Kullanıma uzun süre ara verilmesi ha
linde kompresör ile makinenin bağlan
tısını kesinizÇalışma sıvıları içeren
depoları boşaltınız ve toz birikmesi
sonrasında zarar görebilecek kısımla
rın korunmasını sağlayınız.Tekrar ça
lıştırmaya başlanması halinde su bağ
lantı borularında yarıklar veya kesikler
olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
BAKIM 

Makinenizi altı ayda bir periyodik bakı
mını yetkili servislerimize yaptırınız
makinenin periyodik bakımı ücrete
tabidir.
ARIZA VE GİDERME
-Tabanca kullanıma bağlı olarak kırı
labilir.
Yenisi ile değiştirilir.
-Basınç saat ayarı arıza yapabilir.
Yenisi ile değiştirilir.
-Hortum Patlayabilir.
Yenisi ile değiştirilir.

Sabit teker

Su ve deterjan honisi

Tahliye Vanası

Basınç ayar saati

Tutma kolu

Çalışma tipi                   :Havalı            
Max,çalışma basıncı     :5 bar
Kapasite                        :100 lt.
Hortum uzunluğu           :5mt

Çalışma tipi                   :Havalı            
Max,çalışma basıncı     :5 bar
Kapasite                        :60 lt.
Hortum uzunluğu           :5mt

Basınç hortum girişi

Tahliye valfi

Su seviye göstergesi

Hortum girişi

Tabanca

R

Model:EXFO 100 Model:EXFO 60
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