
SANAYİ TİP
BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI

INDUSTRIAL TYPE HIGH PRESSURE WASHER

KULLANMA KILAVUZU
USER MANUAL

HP150-HP170-HP200-HP250-HP300-HP400-HP220SS
IHP150-IHP170-IHP200-IHP250-IHP300-IHP400-HD200-IHD200

    LÜTFEN UZUN ÖMÜRLÜ BİR KULLANIM İÇİN
KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
    PLEASE READ THE USER MANUEL CAREFULY

           FOR A LONG TERM USAGE

GARANTİ ŞARTLARI

CLEANVAC
CLEANING MACHINES  ELECTRIC VEHICLES

!e-mail : mail@cleanvac.com

Karasu / SAKARYA
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Fabrika : Kabakoz Mah. İstiklal Cad. 

No:152 

Fax : 0 264 718 13 20
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Fax: 0 216 526 27 00 TEKTEM
Makine San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZ :  Esenşehir Mah. Necip Fazıl Bulvarı No:23    

Y.Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
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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 ), SANAYİ TİP BASINÇLI 
YIKAMA MAKİNESİ
GARANTİ BELGESİ

INDUSTRIAL TYPE PRESSURE 
WASHING 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) : SANAYİ TİP BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
(INDUSTRIAL TYPE PRESSURE WASHING 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)

HP150-HP170-HP200-HP250-HP300-HP400-HP220SS
IHP150-IHP170-IHP200-IHP250-IHP300-IHP400



-Makineyi kullanacak ve rutin bakımını 
gerçekleştirecek olan kişiler mutlaka kılavuzu okumalı 
ve makine hakkında bilgilendirilmelidirler.
-Persons to use and perform rutin maintanence on the machines 
must read the manual.

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

-Our products are manufactured in accordance with the 
current safety laws and regulations.

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.

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

-Makinemiz, elektrik çarpmasına karşı korumaya 
ilişkin olarak I Sınıfı bir cihazdır. 
-This product is classified as "I" class against the protection of 
electrical shocks.

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

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

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

-Şüphe halinde profesyonel açıdan uzman personele 
başvurunuz.

 

-Do not use extansion cords for feeding.

-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

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

- Manufacturer firm can not be held responsible due to 
defective electrical connection done by unqualified persons.

-Please check parameters of your electric supply to be sure it 
matches required power(kw)as stated on the product.

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

-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 )

-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.

 
-Makinenizi beslemek için uzatma kabloları 
kullanmayınız.

-Bu temel güvenlik şartının kontrol edilmesi 
gereklidir. Şüphe halinde tesisin profesyonel açıdan 
uzman bir personel tarafından dikkatlice kontrol 
edilmesini talep ediniz.
-if in doubt, please have your facility checked by professional 
personnel

-Tesisin topraklamasının yapılmamasından 
doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.

- Bu durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı 
firma sorumlu tutulamaz.

-Bu durumda tesisin ve elektrik prizlerinin elektrik 
kapasitelerinin cihazın plakasında belirtilen 
maksimum
güce(kw) uygun olduğunu kontrol ediniz.

-If in doubt, consult a professionally qualified personnel.

Manufacturer firm can not be held responsible due to 
complications related to improper graunded facility

.

 

 

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

 -Makinelerimiz Fabrikada ayarlanır ve içinde bulunan 
tüm güvenlik ayarları yapılmıştır. Ayarlarının 
değiştirilmesi  yasaktır. 

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

-Water is heated by a diesel burner.( Hot and Cold models 
only)

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

-Makinenizi aşındırıcı veya potansiyel olarak patlayıcı 
( Buhar veya gaz ) bulunan ortamlarda kullanmayınız. 

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

-Do not use your machine in areas where steam or exhalation 
present.

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

-Sıcak suyla çalışan modellerimizde, suyun ısıtılmasını 
sağlayan, mazotla çalışan bir brülör kullanılır. ( Sıcak 
sulu modellerimizde mevcuttur.) 

-Always use your machine on a flat ground. 

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

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

-Çalışma esnasında veya elektrik şebekesine bağlı 
iken oynatılmamalıdır.
-Do not move the machine while running or connected to the 
electrical network..

-Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde 
kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ  /  CAUTION



Buji Başlığı
(Spark Plug Head Piece)

Basınç Pompası Motoru
(Pressure Pump Motor)

Buji Kablosu
(Spark Plug Cable)

Basınç Göstergesi
(Pressure Gauge)

Yağ Gösterge Çubuğu
(Oil Stick)

ŞEKİL 1  FIGURE 1

ŞEKİL 2  FIGURE 2

ŞEKİL 3  FIGURE 3

ŞEKİL 4  FIGURE 4

Serpantin Kazanı
(Serpentine Boiler)

Mazot Tankı
(Diesel Tank)

Mazot Filtresi
(Diesel Filter)

Topraklama
(Grounding)

Kumanda Panosu
(Control Panel)

Basınç Göstergesi
(Pressure Gauge)

Şase
(Chassis)

Taşıma Kolu
(Handle)

Basınç Pompası Motoru
(Pressure Pump Motor)

Yanma Odası
(Combustion Chamber)

Kumanda Panosu
(Control Panel)

Taşıma Kolu
(Handle)

Ateşleme
Transformatörü

(Ignition Transformer) 

Mazot Pompası
(Diesel Pump)

Brülör Motoru
(Burner Motor)

Kumanda Panosu 
(Control Panel) 

Basınç Pompası
(Pressure Pump)

-Washing humans,animals or the machine itself

-Bu makine sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda 
kullanılmalıdır, tasarlanış amacından farklı amaçlar için 
kullanılması tehlikeli sonuclar doğurabilir.

-Tabanca ile çalışılmaya uygun olmayan yüzeylerin 
yıkanması.

-İnsanların, hayvanların, elektrik cihazlarının ve makinenin 
kendisinin yıkanması.

-Bu makine imalatçı firma tarafından üretilen veya tavsiye 
edilen parçalar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka 
parçaların kullanılması makinenin çalışma performansını ve 
güvenliğini etkileyebilir.

Mantık dışı kullanım örnekleri / Samples of illagical use

-Uygun olmayan deterjanların ve kimyasalların kullanılması.
-Using inapprotiate chemicals and detergants

-This product must only be used for the porpuse it is designed 
for,using it for purposes other than what it is designed for can create 
hazardous conditions.

-This product is designed to work between 30 and 250 bars of 
pressure to clean motor vehicles, buldings surfaces etc.

-Blocking the nozzle while working.

 İmalatçı  f irma uygunsuz, hatalı  ve mantık dışı 
kullanımlardan doğabilecek olası zararlardan sorumlu 
tutulamaz.
 ---Manufacturing firm can not be held responsible for damages 
caused by illogical use.

-Cleaning of surfaces that are not suitable to work with a nozzle

-This Product is designed to be used only with manufacturer firms 
qualified spare parts, using unqualified parts in your products may 
effect its performance and excludes warranty.

 -Cihaz sadece, 30 ile 250 bar arasında yüksek basınçta 
tabanca ile çalışma imkanı sağlayan, makinelerin, taşıtların, 
binaların, aletlerin ve genelde yüzeylerin temizliği için 
tasarlanmıştır.

-Çalışma esnasında tabanca ucundaki nozulun bloke 
edilmesi.

KULLANIM AMACI / PURPOSE OF USAGE

- Machine must be connected to power supply network with proper 
electrical characteristics of at least 3mm space via single-pole switch.

-Makinemiz elektrik besleme şebekesine,en az 3mm kontak 
açıklığına ve cihaza uygun elektrik özelliklerine sahip tek 
kutuplu şalter aracılığıyla bağlanmalıdır.

-Machine's power supply should only be disconnected by either 
pulling the plug out or turning off the single-pole switch.

-Makinenin elektrik besleme şebekesi ile bağlantısının 
kesilmesi, ancak fişinin çekilmesi veya tesis üzerindeki tek 
kutuplu şalterin kapatılması ile mümkündür.

-Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçıyı her türlü 
sorumluluktan muaf kılar ve ürünün ihmalkarlık 
çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir.
- Any facility where product is used or operating personnel not 
complying with the above safety rules will exclude the manufacturer 
resposibility and warranty on the product.

Yağ Boşaltma Tapası
(Oil Drain Cap)

FAILURE-TROUBLESHOOTING CAUSES TROUBLESHOOTING

MACHINE DOES NOT WORK WHEN ITS 

TURNED ON
ELECTRICAL CONNECTION IS NOT PROPER

CHECK ELECTRIC SUBLY (SEE TECHNICAL 

SPECIFICATIONS.)

PUMPS WORK BUT CAN'T GET ENOUGH 

OF PRESSURE

WATER FILTER IS DIRTY                         

WATER CONNECTION IS OFF                 

PRESSURE VALVE IS FIXED ON THE 

MINUMUM                                               

PRESSURE NOZZLE IS WORN OUT

CLEAN THE FILTER                                  

CHECK                                                                    

ADJUST                                                            

ASK FOR TECHNICAL ASSISTANCE

CHIMNEY OVER SMOKING (AVALIABLE IN 

HOT&COLD MODELS)

LOW FUEL                                                        

BURNUNG FAILURE                                                

TANK IS DIRTY OR MIXED WITH WATER

FILL THE FUEL TANK                           

CLEAN DIESEL FILTER             EMPTY FUEL 

TANK  CLEAN AND REFILL

THERMOSTAT IS HEATED BUT THE 

BOILER DOES NOT WORK                      

(AVALIABLE IN HOT&COLD MODELS)

LOW FUEL                                                              

DIESEL FILTER IS CLOGGED

CHECK THE FUEL LEVEL AND THE 

CLEANNESS OF THE FUEL SUCTION 

CURCUIT CLEAN DIESEL FILTER

WATER IS NOT HEATED ENOUGH  

(AVALIABLE IN HOT&COLD MODELS)

THERMOSTAT NEEDS ADJUSTMENT     

FILTERS CLOGGED                                     

BOILER SPIRAL PIPE IS CLOGGED WITH LIME

CHECK                                                          

CLEAN DIESEL FILTERS                               

ASK FOR TECHNICAL ASSISTANCE

DETERGANT SUCTION IS WEAK

CIRCUIT TURNED OFF                                 

OUT OF DETERGANT                                 

SPRIAL PIPE OR HOSES ARE CLOGGED

TURN IT ON CHECK THE LEVEL OF 

DETERGANT                                                     

ASK FOR TECHNICAL ASSISTANCE

LOW PRESSURE

WATER INLET FILTERS CLOGGED            

WATER HOSES ARE BROKEN OR CLOGGED                                           

WATER INLET PRESSURE IS NOT ENOUGH                                                   

THERE IS AIR IN THE WATER HOSES               

AIR IN THE SYSTEM

CLEAN ALL FILTERS                                   

CHECK HOSES                                             

CHECK WATER TANKAND WATER IN LET    

GET THE AIR OUT BY PRESSING THE 

TRIGGER

BLOWN FUSE
FUSE AMP IS LOW                                         

THERE IS A SHORT CURCIUT

PLEASE CHANGE YOUR AMPS               

ASK FOR TECHNICAL ASSISTANCE

DOES NOT IGNITE                         

(AVALIABLE IN HOT&COLD MODELS)

NO FUEL                                                           

SPARK PLUG ADJUSTMENT NEEDED             

DIESEL HOSES ARE NOT CONNECTED            

THERMOSTAT CLOGGED                                 

TURN THE HOT BUTTON ON      

CHECK                                                           

CALL SERVICING                                               

CHECK                                                        

CHECK                                                       

CHECK

FAILURE-TROUBLESHOOTING

TURN THE MACHINE OFF, DISCONNECT ELECTRIC CABLES AND WATER SUPPLY BEFORE PERFOMING ANY 

KIND OF MAINTANENCE.

IMPORTANT                                                                                                                                                                                                                                 

PLEASE ONLY USE QUALITY SPARE PARTS APPROVED BY THE MANUFACTURER TO KEEP YOUR MACHINE 

WORKING SAFELY, USING UNAPROVED SPARES EXCLUDES MANUFACTURERS WARRANTY ON PRODUCT.



 -Makinenizi çocuklar, yetişme çağında olanlar ve aciz 
kişiler (Sarhoşluk hali ) tarafından kullanılmamalıdır.

-Sadece makinenizin güvenli çalışmasını garanti eden 
orijinal aksesuar ve yedek parça kullanınız.

-Püskürtme tabancası ve makine arasındaki  bağlantı 
hortumu  hasar görmemelidir. Hasar görmesi halinde 
derhal değiştiriniz. 

-Tabancanın ucunda bulunan nozul bir tepkime gücü 
doğurur. Bu sebebten dolayı tabancayı sıkı kavrayınız.

-A diesel running boiler unit is used in Hot and Cold models in 
order to heat water, do not use any other fuel other then diesel

GENEL KURMA VE KULLANIM UYARILARI / CATION

 -Before purchasing make sure the plate is attached, if not 
contact the manufacturer or the seller.

-Machines with no plates attached are considered as 
unidenified and excluded from the warranty.

-Machine should not be operated by underage or drunken 
persons

-Plakası bulunmayan makineler, imalatçının 
sorumluluğunun düşmesine sebeb olacağından ötürü 
kullanılmamalıdır. Plakasız makineler kimliksiz kabul 
edilmeli ve potansiyel olarak tehlikeli kabul 
edilmelidir.

-Only qualified original accesories and spare parts should be 
used with the product

-Makinenin çalışma alanı dahilinde insanların ve 
hayvanların olmamasına dikkat ediniz.

-Please immediately replace the flexible pressure hose 
between the machine and the washing gun,if damaged.

-Please make sure not to have humans or animals in the area 
where machine is used 

-Doğru kullanılmadıkları taktirde makinenizin 
tabancasından çıkan basınçlı su tehlikeli olabilir. 
Tabancayı insanlara , hayvanlara , elektrik cihazlarına 
ve kendinize doğru tutmayınız.
-Water pressure  of this machine can be hazardous if used 
unproperly. Please do not point the gun to humans,animals or 
yourself.

-Pressure nozzle leads to a reaction force ,please grasp the 
pistol tight.

-Kullanım esnasında nozulun ucunun kapatılması ve 
engellenmeye çalışılması tehlikeli sonuçlar doğurur.
-Blocking the nozzle while the machine is running may cause 
hazardous results

-Sıcak suyla çalışan makinelerimizde, suyun 
ısıtılmasını sağlayan, mazotla çalışan bir brülör 
kullanılır.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.) 
Başka yakıtların kullanılması tehlikeye yol açar.

-Her türlü temizlik ve bakım işlemini gerçekleştirme 
den önce,makinenizin elektrik ve su besleme 
şebekeleriyle bağlantılarını kesiniz.
-Disconnect water and air connections of the machine before 
performing any kind of maintanence on the machine.

-Periyodik olarak senede en az bir defa güvenlik 
ayarlarını ve bakımını teknik servis merkezlerimizin 
birinde yaptırınız.
-Please have your machine inspected at one of our servicing 
stations at least once in a year periodically.

-Makinanızı kullanırken guvenlik ekipmanlarınızı 
takınız.(eldiven,gözlük...vs.)
 -Always use safety equipment while operating the machine 
(eye glasses,gloves…etc.)

-Elektrik besleme kablosu asla mekanik gerilimde 
olmamalıdır ve kablonun geçtiği hat muhafaza 
edilmelidir.      

-If any failure suspected please turn off the machine and call 
for prefessional help

-Do not unplug by pulling from the cable, please protect 
feeding cable to prevent damages

-Do not use the product with a damaged electric cable, if you 
notice a damage please have an experienced technician 
replace it.

-Makinenizin arızalanması veya kötü çalışması halin 
de cihazı kapatınız,kurcalamayınız ve bir teknik servis 
merkezimize başvurunuz.

-Do not block air holes or the chimney of the product 
(avaliable in Hot-Cold models)

-Sıcak suyla çalışan makinenizin havalandırma  
açıklıklarını veya deliklerini ve bacasını kesinlikle 
tıkamayınız.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)

-Makinenizi,hasar görmüş besleme kablosu ile 
kullanmayınız. Kablonun hasar görmesi halinde, 
d e ğ i ş t i r i l m e s i  i ç i n  s a d e c e  t e k n i k  s e r v i s 
merkezlerimizden birine başvurunuz. Besleme 
kablosu kullanıcı tarafından değiştirilemez.

-Makinelerimiz güvenlik açısından yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmişlerdir.
   -Our products are manufactured according to current safety 
regulations&rules.

-A plate is attached on each machine showing the serial 
numbers and the technical specifications

 -Satın alma esnasında ürünün plakasının olduğundan 
emin olunuz. Aksi halde derhal imalatçı firmayı veya 
satıcıyı haberdar ediniz.

 -Makinenin üzerinde teknik özelliklerini ve seri 
numarasını belirten plaka yerleştirilmiştir ve mutlaka 
bulunmaktadır.

ARIZALAR NEDENLERİ ÇÖZÜMLERİ

ŞALTER ÇEVRİLDİĞİNDE MAKİNE 

ÇALIŞMIYOR.

ELEKTRİK BAĞLANTISI 

YAPILMAMIŞ.

ŞEBEKE GERİLİMİNİ KONTROL EDİNİZ.                                         

(TEKNİK ÖZELLİKLERE BAKINIZ)

POMPA DÖNÜYOR ANCAK 

NOMİNAL BASINCA ULAŞMIYOR

SU BESLEME FİLTRESİ TIKANMIŞ.                                  

SU ŞEBEKE BAĞLANTISI KAPALI.                                  

BASINÇ VALFİ MİNUMUM 

ÜZERİNE AYARLANMIŞ.                                                            

TABANCA NOZULU AŞINMIŞ.

TEMİZLEYİNİZ.                                                     

KONTROL EDİNİZ.                                  

AYARLAYINIZ.                                                     

TEKNİK SERVİS MÜDAHALESİ TALEP 

EDİNİZ.

BACADAN AŞIRI TUMAN ÇIKIYOR 

(SICAK SULU MODELLERDE)

MAZOT EKSİKLİĞİ.                                                      

YANMA HATALI.                                           

KİRLİLİK VEYA SU 

MEVCUDİYETİYLE YAKIT 

BOZULMUŞ.

MAZOT DEPOSUNU DOLDURUNUZ.             

MAZOT FİLTRESİNİ TEMİZLEYİNİZ.              

TEKNİK SERVİS MÜDAHALESİ TALEP 

EDİNİZ.  DEPOYU BOŞALTINIZ VE 

DİKKATLİCE TEMİZLEYİNİZ.

TERMOSTAT İSTENİLEN ISIYA 

GETİRİLDİĞİNDE KAZANIN 

ÇALIŞTIRILMASI SAĞLANMIYOR   

(SICAK SULU MODELLERDE)

MAZOT EKSİKLİĞİ.                                        

MAZOT FİLTRESİ TIKANMIŞ.

YAKIT DEPOSUNDAKİ MAZOT SEVİYESİNİ 

KONTROL EDİNİZ VE YAKIT EMME 

DEVRESİNİN TEMİZLİĞİNİ KONTROL 

EDİNİZ.                                                              

MAZOT FİLTRESİNİ TEMİZLEYİNİZ.

SU YETERİ DERECEDE SICAK DEĞİL.            

(SICAK SULU MODELLERDE)

TERMOSTAT AYARI.                                 

FİLTRELER TIKANMIŞ.                                     

KAZAN SARMAL BORUSU 

KİREÇTEN TIKANMIŞ.

KONTROL EDİNİZ.                                              

MAZOT FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİNİZ.                                   

TEKNİK SERVİS MÜDAHALESİ TALEP 

EDİNİZ.

DETERJAN EMİŞİ YETERSİZ

DEVRE KAPALI.                                             

DETERJAN BİTMİŞ.                                      

SARMAL BORU VEYA HORTUM 

TIKALI.

AÇINIZ.                                                     

DETERJAN MİKTARINI KONTROL EDİNİZ.                                            

TEKNİK SERVİS MÜDAHALESİ TALEP 

EDİNİZ.

BASINÇ DÜŞÜK

SU GİRİŞ FİLTRELERİ TIKALI.                                 

SU GİRİŞ HORUMU KIRIK VEYA 

TIKALI.                                               

GELEN SU YETERSİZ.                                               

SU GİRİŞ HORTUMUNDA HAVA 

VAR.                                          

SİSTEMDE HAVA VAR

FİLTRELERİ TEMİZLEYİNİZ.                      

HORTUMU KONTROL EDİNİZ.                          

DEPOYU VE ŞEBEKE SUYUNU KONTROL 

EDİNİZ. HAVASINI ALINIZ.                                         

TETİĞE BASARAK HAVASINI ALINIZ.

SİGORTA ATTIRIYOR
SİGORTA AMPERİ DÜŞÜK                                

KISA DEVRE VAR

AMPER DEĞERLERİNE UYGUN SİGORTA 

TAKTIRINIZ.                                                        

TEKNİK SERVİS MÜDAHALESİ TALEP 

EDİNİZ.

ATEŞLEME YAPMIYOR                                             

(SICAK SULU MODELLERDE )

MAZOT YOK.                                                        

BUJİ AYARI BOZUK.                                          

MAZOT HORTUMLARI ÇIKMIŞ.                   

TERMOSTAT TIKALI.                                       

SICAK KONUMDA DEĞİL

KONTROL EDİNİZ.                                             

YETKİLİ SERVİS ÇAGIRINIZ.                               

KONTROL EDİNİZ.                                             

KONTROL EDİNİZ.                                         

KONTROL EDİNİZ. 

ARIZALAR VE CÖZÜMLER
HER TÜRLÜ İŞLEMLERDEN ÖNCE MAKİNENİZİN TEK KUTUPLU ŞALTER ARACILIĞIYLA VEYA FİŞİ ELEKTRİK 

PRİZİNDEN ÇEKEREK ELEKTRİK ŞEBEKESİYLE VE SU ŞEBEKESİYLE BAĞLANTILARINI KESİNİZ.

ÖNEMLİ                                                                                                                                                                                                                                      

BAKIM VE ONARIM İÇİN SADECE MAKSİMUM KALİYE, GÜVENİRLİK VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNİ 

SAĞLAYAN ORJİNAL YEDEK PARÇA KULLANINIZ. ORJİNAL YEDEK PARÇALARIN KULLANILMAMASI 

İMALATÇIYI HER TÜRLÜ SORUMLULUKTAN MUAF KILAR.



IHP 170

IHP 170

HP 170

IHP 170

HP 220

HP 170

HP 200
HP 170

IHP 250
HP 170

IHP 200T
HP 170

HP 300 HP 170

HP 300

Belirlenen süreler normal çalışma şartları için geçerlidir. Ağır 
şartlarda kullanımlar için her işlem aralığını azaltınız. 

ÖNEMLİ : 

Bakım veya onarım için sadece maksimum kalite, güvenirlik ve 
güvenlik özelliklerini sağlayan orijinal yedek parçalar kullanınız. 

Orijinal yedek parçaların kullanılmaması imalatçıyı her türlü 
sorumluluktan muaf kılar, bu durumda sorumluluk müdahaleyi 

gerçekleştirene aittir.

Working hours stated here is estimated for regular working conditions. for 
heavy duty work conditions please shorten the time.please only use original 
or manufacturer factory approved spare parts, using parts that are not 
approved by the manufacturer will determine the warranty

TEKNİK SERVİS MERKEZİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK  BAKIM ÇİZELGESİ  
MAİNTANENCE SCHEDULE TO BE DONE BY SERVİCE CENTERS

HP 220 SS

KAZAN , SERPANTİN BORU TEMİZLİĞİ                

Tank , Serpentine,Pipe Cleaning

HER 200 SAATTE                        

Every 200 Hours

SERPANTİN BORU KİREÇ GİDERİLMESİ           

Lime Remaving of Serpentine Pipe

HER 300 SAATTE                        

Every 300 Hours

MAZOT POMPASININ TEMİZLİĞİ              

Cleaning Diesel Nozzle

HER 200 SAATTE                        

Every 200 Hours

MAZOT MEMESİNİN DEĞİŞİMİ                             

Replacing Diesel Nozzle

HER 200 SAATTE                        

Every 200 Hours

BUJİ ELEKTROTLARININ AYARLANMASI        

Adjusting Spark Plug electrodes

HER 200 SAATTE                        

Every 200 Hours

BUJİ ELEKTROTLARININ DEĞİŞİMİ             

Replacing spark plug ekectrıdes

HER 500 SAATTE                        

Every 500 Hours

POMPA SU CONTALARININ DEĞİŞİMİ        

Replacement of Pump  Water Seals

HER 100 SAATTE                        

Every 100 Hours

NOZUL DEĞİŞİMİ                                           

Nozzle replacement

HER 200 SAATTE                        

Every 200 Hours

İŞLEMLERİN TANIMI                                                                                                  

DESCRİPTİON OF OPERATİON

MODEL      TYPE
VOLTAJ  

VOLTAGE 
(V-Hz)

MOTOR 

GÜCÜ 

POWER 
(KW)

SU DEBİSİ 
WATER 

OUTPUT 

(lt/min)

BASINÇ   

PRESSURE         (bar)

MOTOR 

DEVRİ 
ENGİNE 

SPEED 

BOYUT  

SIZE         
(cm)

PİSTON ADET VE 

CİNSİ        

NUMBER AND 

TYPE OF PISTON

AĞIRLIK 

WEIGHT 
(kg)

IHP 150
220-50  

380-50
3 11

30-150 between 

arasında
1400 78-78-96

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
108

IHP 170 380-50 4 13
30-170 between 

arasında
1400 78-78-96

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
112

IHP 200 380-50 4 14
30-200 between 

arasında
1400 78-78-96

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
112

IHP 250 380-50 7,5 15
30-250 between 

arasında
1400 90-125-90

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
200

IHP 300(krom kasa) 

(krom box)
380-50 11 16

30-300 between 

arasında
1400 90-125-90

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
173

IHD 200 380-50 5,5 15
30-200 between 

arasında
1000 75-95-65

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
110

IHD 250(krom kasa) 

(krom box) 
380-50 7,5 20

30-250 between 

arasında
1000 90-125-90

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
180

IHD 300(krom kasa) 

(krom box)
380-50 11 22

30-300 between 

arasında
1000 90-125-90

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
180

SICAK-SOĞUK VE BUHARLI MODELLER /HOT-COLD AND STEAM MODELS

TEKNİK ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                            

TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL      TYPE
VOLTAJ  

VOLTAGE 
(V-Hz)

MOTOR 

GÜCÜ 

POWER 
(KW)

SU DEBİSİ 
WATER 

OUTPUT 

(lt/min)

BASINÇ   

PRESSURE                  
(bar)

MOTOR 

DEVRİ 
ENGİNE 

SPEED 

BOYUT  

SIZE         
(cm)

PİSTON ADET VE 

CİNSİ        

NUMBER AND 

TYPE OF PISTON

AĞIRLIK 

WEIGHT 
(kg)

HP 150
220-50   

380-50
3 11

30-150 between 

arasında
1400 58-100-64

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
50

HP 170 380-50 4 13
30-170 between 

arasında
1400 58-100-64

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
56

HP 200 380-50 5,5 14
30-200 between 

arasında
1400 58-100-64

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
60

HP 250 380-50 7,5 15
30-250 between 

arasında
1400 58-100-64

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
60

HP 300(krom kasa) 

(krom box)
380-50 11 19

30-300 between 

arasında
1400 60-95-61

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
123

HP 400(krom kasa) 

(krom box)
380-50 18,5 25

30-400 between 

arasında
1400 90-125-90

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
150

HD 200 380-50 5,5 15
30-200 between 

arasında
1000 75-95-65

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
50

HD 250(krom kasa) 

(krom box)
380-50 7,5 20

30-250 between 

arasında
1000 60-125-60

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
125

HD 300(krom kasa) 

(krom box)
380-50 11 20

30-300 between 

arasında
1000 60-95-61

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
125

HP 220 SS 380-50 7,5 15
30-250 between 

arasında
1400 75-75-185

3      SERAMİK       

3      CERAMIC
90

SOĞUK SU BASINÇLI MODELLER-COLD MODELS

TEKNİK ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                 

TECHNICAL SPECIFICATION



Start-Stop

Termostat
(Thermostat)

Basınç Ayar Vanası
(by-pass)

(Pressure Adjustment Valve)

Kumanda panosu
Control Panel

Su g�r�ş�
(Water Input)

KULLANIMA ARA VERİLMESİ

Tekrar çalıştırılmaya başlanması halinde su bağlantı borularında yarıklar veya 
kesikler olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

-Kullanıma uzun süreli ara verilmesi halinde, besleme kaynaklarının bağlantısını 
kesiniz. Toz birikmesi sonrasında zarar görebilecek kısımların korunmasını 
sağlayınız. 

 -If you need to stop using the machine for a long time please disconnect 
electric and water hoses. Make sure parts that might be damaged due to 
dust built up are kept dust free.   Check for possible crack or burns on all 
pipes ,cables before starting to reuse.

                                        TO CEASE USING

 KULLANIM  usage

ŞEKİL 5 / FIGURE 5

ŞEKİL 6 / FIGURE 6

ŞEKİL 7 / FIGURE 7

ELEKTRİK KAPLOSU KONTROLÜ              

Cotrolling Electric Cable

HER KULLANIMDA                          

İn All Uses

HORTUMLARIN KONTROLÜ                   

Controlling Hoses

HER KULLANIMDA                              

İn All Uses

REKORLARIN KONTROLÜ                        

Controlling Hose Connecters

HER KULLANIMDA                          

İn All Uses

POMPA YAĞININ DEĞİŞİMİ                              

Changing oil
HER 60 SAATTE / Every 60 Hours

MAZOT FİLTRESİNİN KONTROLÜ               

Controlling Fuel Filter 

HER 100 SAATTE DEĞİŞMELİDİR.   

Change Every 100 Hours

MAZOT DEPOSUNUN TEMİZLİĞİ                      

Cleaning Fuel Tank

HER 100 SAATTE                        

Every 100 Hours

SU FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ                              

Cleaning Water Filter

HER 50 SAATTE                          

Every 50 Hours

İŞLEMLERİN TANIMI                                                                                                  

DESCRİPTİON OF OPERATİON



Basınç Hortumu
(tet�kl� tabanca)
(Pressure Hose 
(gun w�th tr�gger))

Tet�ks�z Tabanca
(Gun W�thout Tr�gger)

1000 dev�rl�  HD 200X
(1000 rpm/m�n)

 -Elektrik kablosu kaza ile ezilmelere karşı 

korunmalıdır.
 -Electric cable must be protected against damages.

 -Makinenizi zarar görmüş besleme kablosu ile 

kullanmayınız.
 -Do not run your machine with damaged cable.

 -All types of electrical devices must be used complying

-Cihaza ıslak el veya ayaklaklarla dokunmayınız.

 -Her türlü elektrik cihazının kullanımı başlıca bazı 

kurallara uyulmasını gerektirir.

-Do not touch the machine with wet hands or feet.

-Cihazı çıplak ayakla kullanmayınız.

  - Not complying with the above safety rules excludes   

manufacturer's responsibility.

 -İlk çalıştırmada havasını tam almayıp standarda 

uygun tam çalıştıramazsınız. Makinenizi bir kaç kez 

açıp kapatınız bu şekilde makinenin havasını alıp 

istenilen basıncı elde edersiniz.

-Do not pul from electric cable to unplug

ÇALIŞTIRILMASI  /  GETTING STARTED

-This machine is qualified as "I" cleass against electrical 

shocks.

-Fişi, elektrik prizinden çıkarmak için besleme 

kablosunu veya cihazın kendisini çekmeyiniz.

-Do not use it with bare foot

   - Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçı 

firmayı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve 

ürünün ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış 

olduğunu gösterir.

-After completing water and electrical connections in your 

facility in accordance with as it is stated in the manual, pleae 

connec one side of the pressure hose to the product's water 

outage and the other side to the washing gun. Turn the key 

to the position 1( picture 6) to start the pump motor.

-Elektrik çarpmasına karşı koruma amaçlı makineniz 

I Sınıfı bir cihazdır.

-Su ve Elektrik tesisatı kullanım bölümünde 

belirtildiği gibi  hazır hale getirildikten sonra basınç 

hortumunun bir ucunu makinenizin basınçlı su çıkış 

ucuna basınç hortumunun diğer ucunuda tabanca 

kabzesinde bulunan su girişine takınız.  İlk 

çalıştırmada ( Şekil 6 ) kumanda panelindeki start-

stop anahtarını 1, konuma getirerek pompa 

motorunun çalışmasını sağlayınız. 

 -Please turn your machine on and off a few times to free the 

air in the pump

REPLACING PRESSURE NOZZLE
pressure nozzle is a component that wears out regularly over time, it is required to be replaced if a decrease 

on the pressure is noticed. Please contact authorized dealer or manufacturer company for technical assistance

   Sudak� k�reç sarmal boru �ç�nde b�r�kt�ğ�nden ve zamanla sarmal borunun tıkanmasına neden olduğundan  
per�yod�k olarak k�reç g�derme �şlem�n�n yapılması gerekl�d�r.

Bu �şlem� yetk�l� tekn�k serv�sler�m�zden b�r�nde yaptırınız. Bu şek�lde hem tasarruf edeceks�n�z hem de 
mak�nez�n�n etk�nl�ğ� artacaktır. ( Sıcak sulu modeller�m�zde mevcuttur.)

-Lime build up accours in pipes over time that might block the pipe and prevent efficient working. Please 

have your machines pipes cleaned by technical service stations periodically

(avaliable in hot&cold models)

LIME REMOVAL

KİREÇ GİDERME 

ŞEKİL 8 / FIGURE 8

ŞEKİL 9 / FIGURE 9

ŞEKİL 10 / FIGURE 10
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-Please make sure machine is properly grounded

-Makineyi üst kabini açık iken çalıştırmayınız.
-Do not run the machine, if the top cover is not on.

-Makinenin gücüne uygun V otomat sigortayı priz öncesinde taktırınız.  
-Please have an electrician check your facility's power box and fuses to make sure it is compatible with the 
product.

-Topraklama hattının takılı ve doğru olduğundan emin olunuz.

-Ateşleme sisteminde arıza olduğunu anlarsanız, problemi gidermeden çalıştırmaya uğraşmayınız, 
içeride mazot birikmesine neden olabilirsiniz.

-Do not wash electrical decvices

-!!! Makinenizi ıslak ise fişi prizden çekerek kurulayınız, aksi taktirde hayati tehlike söz konusu 
olabilir.

 

-Do not leave the cable on vehicle route
 

-Bacasız kullanmayınız. (Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Do not use without chimney ( avaliable in hot and cold models)

-Please unplug your machine and dry it before each use. 

-Bakım ve tamirat yapmadan önce fişi prizden çekiniz.

-Basınçlı suyu elektriksel teması olabilecek yerlere tutmayınız.

-Hortum üzerinden araç geçirmeyiniz.

-Please keep an appropriate distance between the surfaces you are cleaning, washing too close might cause 
damages.

-Tetikli modellerde makineyi kapattıktan sonra tetiğe basarak basıncın çıkmasını sağlayınız.
-Please pull the trigger a few times after turning the machine off ( models with trigger guns only)

-Unplug the machine before performing maintenance.

-If you notice a problem in the ignition system of the product, please do not try to run it before the problem is 
solved as it could cause fuel built up in it.(Avaliable in Hot-Cold models) 

-Hold the washing gun tight before turning the machine on

-Basınçlı suyu uygun mesafeden tutarak temizlik yapınız,aksi taktirde temizlenen yüzeye zarar 
verebilirsiniz.

-Çocukları makineye yaklaştırmayınız.

-!!! Tetiksiz modellerde makineyi açmadan tabancayı elinizde sıkıca tutunuz.

-Do not late underage persons near working area

-!!! Basınçlı suyun kesme ve darbe etkisi olduğundan insanlara karşı tutulması tehlikeli ve 
zararlıdır.
-Do not point washing gun to humans or animals.

 -Makinedeki seri numarasıyla kullanma kılavuzundaki seri numarasının doğruluğunu kontrol 
ediniz.

  

-After hot water cleaning please turn the machine to cold water and let it cool down before turning it off

-Check your products serial number at the time of purchase to make sure it matches the number in the user 
manual

-Sıcak sulu temizliklerde kapatmadan önce soğuk konumuna getirerek soğuduktan sonra 
kapatınız.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)

-Makinenizin tamirini eğitim almış Yetkili Servislere yaptırınız. 
-Please have your product repaired at authorized service centers.

-Pump's oil needs to be changed once in every 60 hours of usage ( 20/50 Shell Dıesel Plus  400-450 Gr.)

-Serpantin sarmal borusunu düzenli olarak servis merkezlerimizden birine temizlettiriniz.( 
Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)

-Kullanma kılavuzunda belirtilen periyotlarda mutlaka makinenizin bakımını teknik servis 
merkezlerimizden birine yaptırınız.
-Please maintain your washer periodically as stated in the manual...

-Not complying with the maintenance precedures as stated above will exempt manufacturer firm of any 
responsibility. 

-Yukarıda belirtilenlere uyulmaması İmalatçı Firmayı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve 
ürünün ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir. 

-Pompa yağını yaklaşık 60 saatte bir değiştiriniz.( 20/50 Shell Dıesel Plus  400-450 Gr.)

-Serpantine spiral pipe should be serviced periodically at our service stations ( avaliable with Hot& Cold 
models)

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI
FILLING FUEL TANK

-Depoyu Diesel motorlar için kullanılan yakıtla doldurunuz.( Sıcak sulumodellerimizde mevcuttur.)

-Please fill your machines tank only with diesel fuel ( avaliable in hot&cold models)

DIESEL

Şek�l 1

-Clean your tank priodically by emptying the tank and flushing it with diesel fuel ( avaliable in hot&cold models)

-Check your water filter for dirts and clean if neccesary

-Do not use any other fuel then whats stated on your machines user manual.. Check the fuel level periodically ,running your 

machine with low fuel might cause damages to the diesel pump.

-Temizleme işlemini periyodik olarak gerçekleştiriniz. Mazot deposunu boşaltınız.( Sıcak sulu modellerimizde 
mevcuttur.)Depoyu temiz mazot ile çalkalayınız .

         Kimlik Plakasında belirtilen yakıttan farklı yakıt kullanmayınız.Makinenizin çalışması 
esnasında yakıt seviyesini periyodik olarak kontrol ediniz.Yakıtsız çalışma mazot pompasında
zararlara yol açabilir.

CLEANING DIESEL TANK 

SU FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ 
-Su filtresini temizleyiniz ve olası kirlerden arındırınız.

CLEANING WATER FILTER

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

MAZOT DEPOSU TEMİZLİĞİ 

UYARILAR / CAUTIONS



-Daha sonraki servis hizmetlerine kolaylık sağlaması açısından Seri numarasını güvenli bir yere 
not ediniz.

-Use only qualifed spare parts for your product.

-Please obey the safety rules.

-Makine ilk çalıştırma esnasında tabancasız 5 dakika kadar boşta çalıştırılmalıdır.

-Kazalardan koruma amacıyla koyulan kurallara ve güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

-İmalatçı firma tarafından üretilen ve tavsiye edilen yedek parçaları kullanınız.

-Please keep your warranty certificate in a safe place

-Yanlış kullanım sonucu oluşabilecek zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
-Manufacturer firm  can not be held responsible for damages due to wrong use 

-Have your machine idling for at least 5 minutes before operation

DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER / PRECAUTIONS AGAINST FROST

-Makinenizi dona maruz bırakmayınız.
-Do not leave you machıne in cold weather conditions

-İş bitiminde veya uzun süreli molalarda, makine dona maruz 
ortamlarda bırakılırsa makineye ciddi zararların gelmesini 
önlemek için antifiriz kullanılması zorunludur.
-Please use anti-frezee in your machine in cold weather below 0 degrees 
to protect the water pump.

POMPA YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ VE DEĞİŞİMİ
CHECKING OIL LEVEL AND CHANGING OIL

       Seviye kontrol çubuğu aracılığıyla yüksek basınç 
pompasının yağ seviyesini periyodik olarak kontrol ediniz. 

4-Tahliye tıpasını sıkıştırınız ve seviye kontrol çubuğu 
üzerinde gösterilen seviyeye kadar üst delikten yağ koyunuz.
 -Put back the drain cap and fill with oil

 -Open the cap to take out the oil level control bar

Proceed as follows
Aşağıdaki gibi hareket ediniz:

1-Pompa altına yerleştirilmiş olan pompa yağ tıpasını 
sökünüz.

5-Hergün makine yağ seviyesi kontrol edilmelidir.

Please check oil level periodically using theoil level controlling bar 

3-Yağı tamamen bir kabın içine damlamaya bırakınız.
 -Let the oil drain into a bottle

2-Seviye kontrol çubuklu tıpayı açınız.

 -Remove oil cap located under the pump

 -Pump's oil level should be checked frequently

5-Çalışma şalteri ‘1’ pozisyonunda olarak çalıştırınız. 

ANTFİRİZ KULLANIMI İÇİN İŞLEMLER

2-Çalışma şalteri ‘0’ pozisyonunda olarak makineyi durdurunuz.

 -Insert the water inlet hose in to the bottle.

1-Su beslemesini kapatınız, besleme  borusunun bağlantısını kesiniz 
ve tamamen boşalana kadar makineyi çalıştırınız.

INSTRUCTIONS ON ANTIFREZEE USE

 -Cut off water supply to the machine and run it untill all the water is out

 -Turn to switch "0" position to shut it off

3-Antfriz solüsyonu ile bir kap hazırlayınız.
 -Have a bottle of water mixed with antifrezee

4-Besleme borusunu antifriz solüsyon içeren kaba bastırınız.

 -Turn the switch to "1" position to run the machine

6-Antifriz püskürtme memesinden çıkana kadar makineyi çalıştırınız.
 -Keep the machine running untill the antifrezee is out of the washing gun

7-Makineyi kapatınız ve tek kutuplu şalter aracılığıyla veya fişi elektrik 
prizinden   çıkararak elektrik beslemesiyle bağlantısını kesiniz.
 -Turn the machine off and disconnect electric cables

           DETERGENT WASH ( Standart in models with trigger )
           DETERJANLI YIKAMA (Tetikli modellerde standarttır.)

-Kire ve yıkanacak yüzeye en uygun deterjan solüsyonunu 
hazırlayınız.
-Prepare approtiate detergant solution for surfaces need to be washed

-Makine stop durumundayken tabanca ucundaki nozul gevşetilir.         
(Sağ elle namlu plastiğinden tutup sol elle deterjan enjektörünü saat 
tersi yönünde gevşetiniz.)
-Loosen the nozzle at the tip of the washing gun when the machine is off.         
(Hold the washing gun and Turn the detergant enjector opposite of clockwise )

 -Bu ayar yapıldıktan sonra makineyi çalıştırdığınızda tabanca 
ucundaki suyun basıncının düştüğünü ve duş şeklinde aktığını 
göreceksiniz.
 Bu esnada makine deterjan emmeye başladı demektir.3-4 saniye bu 
şekilde çalıştırıldığında deterjan atmaya başlar. Istediğiniz kadar 
deterjan püskürttükten sonra deterjanı kesmek için ister makineyi 
kapatarak ister çalışma halinde deterjan enjektörünü ilk konumuna 
aldığınızda deterjan emme durdurulmuş olacaktır.
-After applying the adjustments as explained above ,you will notice a decrease 
on the water pressure. This indicates that machine is absorbing detergants,turn 
the engine off if you want to stop detergant flow.

-Deterjan ile kullanımdan sonra, yüksek basınç su devresini 
durulayınız. Deterjan tankı devreden çıkarılarak makinenizi 1 dakika 
süreyle çalıştırınız.
-After detergant washing,  rinse high pressure curciut.  Run the machine for a 
minute with hte detergant tank off duty.

-Water filter needs to be cleaned frequently, using your machine with uncleaned 
water filter may cause problems.

- Kullanım ve su kirlilik derecesine göre temiz su filtresini 
temizleyiniz.Aksi durumda pompa susuz çalışacağından muhtelif 
arızalara sebebiyet  verecektir. Temiz su filtresinin kontrolsüzlüğü 
filtresiz kullanım kadar zararlıdır.

BAKIM / MAINTENANCE

Mazot F�ltres�
(D�esel F�lter)

Krom Kasa
(Chrome Case)Basınç Saat�

(Pressure Gauge)

Start
Stop

Su G�r�ş�
(Water Input)

Mazot tankı
(d�esel tank)
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MİNİMUM

MAKSİMUM

SEVİYE 
KONTROL ÇUBUĞU
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