
HALI TOZ ALMA MAKİNASI
(AUTOMATIC CARPET DUSTER MACHINE)

KULLANMA KLAVUZU
(USER MANUAL)

HTM210 - HTM260 - HTM320 - HTM420

    LÜTFEN UZUN ÖMÜRLÜ BİR KULLANIM İÇİN
KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

    PLEASE READ THE USER MANUEL CAREFULY
           FOR A LONG TERM USAGE

GARANTİ ŞARTLARI

!
Fabrika : Kabakoz Mah. 

İstiklal Cad. No:152 

Karasu / SAKARYA

Tel : 0 264 718 57 57 - 58

Fax : 0 264 718 13 20

e-mail : mail@cleanvac.com

Tel : 0 216 499 90 90  PBX

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

www.cleanvac.com

CLEANVAC
CLEANING MACHINES  ELECTRIC VEHICLES



TR

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.  

BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

İMALATÇI FİRMA

ÜNVANI :

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

TELEFON :     0 216 499 90 90 
   

FAX :      0 216 526 27 00

   

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

CİNSİ        :      HALI TOZ ALMA MAKİNASI

MALIN

SATICI FİRMANIN

:ÜNVANI

DİKKAT !

:

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ :

SERİ NO :

Teslim Tarihi:

Tamir Süresi: 30 İş Günü

Garanti : 2 ( İKİ ) YIL

:ADRESİ

:TEL-FAX

:FATURA TARİHİ

:TARİH/İMZA

       SANAYİ TİPİ 
           HALI TOZ ALMA MAKİNASI

         GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası: 

Belge İzin Tarihi:   

HTM210-HTM260
HTM320-HTM420

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.

     TEKTEM MAKİNA  SAN. ve TİC. A.Ş.



ÖNEMLİ  /  CAUTION



G E N E L  K U R M A  V E  
KULLANIM UYARILARI / 
CATION

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

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

-Periyodik olarak senede en az bir defa güvenlik 
ayarlarını ve bakımını teknik servis merkezlerimizin 
birinde yaptırınız.

 -Makinenizi çocuklar, yetişme çağında olanlar ve 
aciz kişiler (Sarhoşluk hali  ) tarafından 
kullanılmamalıdır.
-Machine should not be operated by underage or drunken 
persons

-Her türlü temizlik ve bakım işlemini gerçekleştirme 
den önce,makinenizin elektrikşebekeleriyle 
bağlantılarını kesiniz.
-Disconnect  air connections of the machine before 
performing any kind of maintanence on the machine.

-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

-Makineyi bakım yapmadan önce mutlaka prizden çekiniz.

-Makinenizin arizalanmasi veya kötü çalismasi halin de 
cihazi kapatiniz,kurcalamayiniz ve bir teknik servis 
merkezimize basvurunuz.

-Makineyi tozbezi olmadan kullanmayınız.  Toz bezinin yırtık ve 
kirli olmamasına dikkat ediniz.

-Makinenizi,hasar görmüs besleme kablosu ile 
kullanmayiniz. Kablonun hasar görmesi halinde, 
d e g i s 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 basvurunuz. Besleme kablosu 
kullanici tarafindan degistirilemez.

-Elektrik besleme kablosu asla mekanik gerilimde 
olmamalidir ve kablonun geçtigi hat muhafaza 
edilmelidir.      

-Makinanızı kullanırken guvenlik ekipmanlarınızı 
takınız.(eldiven,gözlük...vs.)

-Makineyi Amacı dışında kullanmayınz.

-Please have your machine inspected at one of our servicing 
stations at least once in a year periodically.

-Sıcak sönmemiş küller, kesici-delici parcacıklar ve insan 
sağlığına zarar verebilecek tozları emdirmeyiniz.

 -Always use safety equipment while operating the machine 
(eye glasses,gloves…etc.)

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

TEKNİK ÖZELLİKLER  
/TECHNICAL SPECIFICATION

 KULLANIM / USAGE

Ok işareti ile gösterilen yere el ile müdahale etmeyiniz.

(Do not intervene by hand in areas marked with an arrow sign)

TYPE
MODEL MOTOR

POWER
GÜCÜ

(KW)

VOLTAJ
VOLTAGE

(V-Hz) CARPET WIDTH

HALI GENİŞLİK
KAPASİTESİ

CAPACITY 
(mm)

KAPASİTESİ

CAPACITY

EmİŞ GÜCÜ 

SUCTION

(lt/dk) (lt)

KAPASİTESİ
DUST BAG 
CAPACITY

TOZ TORBA
SIZE

(cm)
(width-length-height) 

BOYUT

(EnxBoyxYük.)

HTM 210 4 220-50
380-50

2000 2000 178 140x275x140

HTM 260 4 220-50
380-50

2500 2000 178 140x328x140

HTM 320 4
380-50
220-50 3000 4000 178 140x380x140

HTM 420 4 220-50
380-50

4000 4000 178 140x475x140

Ürün Hakkında;
about product

*Bir saatte 500m halıda 9 kw  enerji tüketilir.

arasında toz çıkarıldığı görülmektedir. Bu saya de yıkama öncesi

Cleanvac carpet dust collecting machıne ,ıt is abserved that

*Bir kişi ile saatte 300m halının tozu alınır.

plug machine,turn on button,push satart button

*Makineniz harmonik titreşim gücünü kullanarak halınız üzerindeki ağır tortu ve kiri ayırır.

Makinanızı prize takınız. Açma kapama düğmesini açınız. Start butonuna basınız.

put carpet on rolls you can adjust back and forward by switch 0-1,and adjust the

Cleanvac halı toz alma makinesi; Yapılan gözlemler sonucu,

cleaned carpet dust collectıng machıne,so dust clened carpets

9 kw power is consumed for 500 m caroet in one hour

havy soiland dirt are separated by using hamonic vıbration power of machine

potans düğmesinden tekrar ayar yapabilirsiniz.

Halı Toz Alma Makinesi nden geçirilen 6m. halıda yaklaşık 50 gr ile 100 gr,

carpet speed by potans button

Halıyı rulodan makinaya veriniz. 0-1 Anahtarından ileri-geri yapabilir ve 

Acil durumlarda ACİL STOP düğmesine basınız
pres the emergency button in danger

are washed better in shorter time

Potans ayar düğmesinden rulo(halı geçiş  hızı) ayarını yapınız.
adyust the carpet moving speed by potans switch

300 m of carpet dust are collected by one peerson in one hour

Around 50 gr and 100 gr dust are collected when 6m of carpet

tozu alınan halılar, kısa zamanda daha temiz yıkanır.

ÇALIŞTIRMA:
operation:

Makinayı Emniyetli bir şekilde açınız
Stwitch on for power supply

Makinayı Emniyetli bir şekilde kapatın
Switch off the machine

Panelden çalışma hızını ve yönünü
ayarlayabilirsiniz.
Speed regulating resistance is on the panel

Merdanenin bulunduğu kısma el sokmayın
Put the carpet saftey

Tehlike anında Acil durum butonuna basınız
 Press the emergeny stop in danger

Makinanın emniyet sensörü bulunmaktadır.
Safing sensor

Makinanın diğer tarafından tozu
alınan halınızı toplayabilirsiniz.
After operation roll the carpet and
take it down

Start butonuna basarak makinayı
çalıştırıyoruz.
Push the start button and run the machine

Halıyı doğru biçimde makineye
yerleştirin
Put the carpet correct way
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