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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.  

CİNSİ : SICAK HAVA MAKİNASI

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ : SUN68 

TESLİM TARİHİ :

TAMİR SÜRESİ : 30 İş Günü

GARANTİ : 2 (İKİ) YIL

:

       

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:

UNVANI :

ADRES :

TEL-FAX :

FATURA TARİHİ :

TARİH-İMZA :

FİRMA YETKİLİSİNİN,

SATICI FİRMANIN,

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNASI
GARANTİ BELGESİ

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve TİC. A.Ş.



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

-Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan 
kurallara uygun olarak üretilmektedir.

-This product is classified as "I" class against the protection of 
electrical shocks.

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

-Şüphe halinde profesyonel 
açıdan uzman personele 
başvurunuz.

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

-Makineyi kullanacak ve rutin bakımını 
gerçekleştirecek olan kişiler mutlaka kılavuzu okumalı 
ve makine hakkında bilgilendirilmelidirler.

-Makinemiz, elektrik çarpmasına karşı korumaya 
ilişkin olarak I Sınıfı bir cihazdır. 

-Makineniz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde 
kullanılmalıdır.

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

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

EMNİYET KURALLARI / SAFETY RULES

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

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

-Always use your machine on a flat ground. 

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

-Persons to use and perform rutin maintanence on the machines 
must read the manual.

-Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince 
makinelerimizin kullanma şartlarına, özellikle 
tanımlanan sınıflandırmaya uymalıdır. 
-Users of our products should obey the terms of use of the 
product as stated in the user manual. 

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

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

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

- 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.

- 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.
 

-If in doubt, consult a 
professionally qualified 
personnel.

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

 

-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

-Makinenizi bağlamadan önce, plaka verilerinin 
elektrik şebekesi verilerine uygun olduğundan emin 
olunuz.
 -Before connecting your machine, make sure that license 
plate data is corresponding to the power grid.

-Do not use extansion cords for feeding.

-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 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.

-Machine's electrical safety is under warranty only if it is 
connected correctly to an effective earthing facility.

-if in doubt, please have your facility checked by professional 
personnel

 

- 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.

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

-Tesisin topraklamasının yapılmamasından 
doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu 
tutulamaz.

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

-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.

ÖNEMLİ  /  CAUTION
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Topraklama kablosu;
Fan motoru ve termostat ön
paneline bağlanacaktır.

        230 V AC

İKAZ LAMBALARI

KULLANIM AMACI

Bu makine sıvı ile temizlenen araçların içinin kurutulmasında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Ev ve işyeri ısıtmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış modelle
rimizde mevcuttur.

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

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

UYARILAR ÖNLEMLER

Makinelerimiz güvenlik açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretil
miştir.

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.

Makinenizi sağlam ve düz bir zemin üzerinde yerden 20 cm yüksekte kullanmaya
 özen gösteriniz.

Makineyi kullanacak ve rutin bakımını gerçekleştirecek olan kişiler muutlaka 
klavuzu okumalı ve makine hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

TAŞIMA VE İSTİFLEME ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Taşıma ve istifleme esnasında 2 koliden fazla üst üste koymayınız.

*Kolilerin üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat ediniz.



KURULUM
Makineyi kuracağınız yada kullanacağınız alanın temiz ve üstü kapalı olmasına
dikkat ediniz.

Makineyi yerden 20 cm yüksekte kurmaya özen gösteriniz.

Hava çıkış hortumlarınız rezistans borusuna hava kaçmayacak şekilde bağlayınız.

KULLANILIŞI

Bağlantı kablosunu prize takınız.

Start düğmesini çevirmeden önce rezistansın kapalı olmasını sağlayınız.

Artık start-stop düğmesini çevirerek güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Panoda bulunan ayar düğmeleri ile ısı ayarını yükseltip alçaltabilirsiniz.

ÖNEMLİ
Makinenizi çocuklar, yetişme çağında olanalar ve aciz kişiler(sarhoşluk hali vb.)

 tarafından kullanılmamalıdır.

Sadece makinenizin güvenli çalışmasını garanti eden orjinal aksesuar ve yedek 

parça kullanınız.

Makinenizin çalışma alanı dahilinde toz, talaş, kağıt vb. makineye zarar verebilecek 

yabancı maddeler bulunmamasına özen gösteriniz. Makineniz çalıştığında bu

yabancı maddeleri vakumlayıp makinenize zarar verebilir.

Makineniz üzerinde teknik özelliklerini ve seri numarasını belirten etiket(plaka)

yerleştirilmiştir. Satın alma esnasında ürünün plakasının olduğundan emin olunuz.

Aksi haldederhal imalatçı firmayı veya satıcıyı haberdar ediniz.

Plakası bulunmayan makineler üreticinin sorumluluğunun düşmesine sebep

olacağından ötürü kullanılmamalıdır. 

Her türlü temizlik ve bakım işlemini gerçekleştirmeden önce makinenizin elektrik 

bağlantısını kesiniz.
 

Teknik Özellikler:
Toplam makine akımı : 9A
Motor Akımı : 2A
Çalışma Voltaj Derecesi : 380 V
Sigorta : 32 A 

*Üretici firma teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir

  Isıya dayanıklı 
Elastik Hortumlar

Çekilen Toplam Güç : 8000 Watt 

Isı ayar düğmeleri

Start - stop düğmesi

Rezistans Gösterge
Lambası



IHP 170

IHP 200

IHP 220

HP 170

HP 200

HP 220

IHP 170

IHP 200

IHP 220
Kullanma klavuzunu lütfen itina ile muhafaza ediniz.Cihazı başka birine
verecek olursanız lütfen kullanma klavuzunuda veriniz.

Makinenizi havadar bir ontamda kullanmaya dikkat ediniz.Bu halde motoru
nuz daha uzun ömürlü olacaktır.

Makinenizi kesinlikle sobalı ortamlarda kullanmayınız.Sıçrayan kıvılcımlar
size makinenize ve nesnelere zarar verebilir.

Makineniz elektrik çarpmasına karşı 1.sınıf bir cihazdır.

Elektrik bağlantısı yürürlükte olan kurallara uyularak ve imalatçı firmanın uya
rıları dahilinde çalışabilecek uzman nitelikte teknisyenler tarafından gerçek
leştirilmelidir.

Hatalı bağlantı kişilere,hayvanlara veya nesnelere zarar verebilir.Bu durumda
gelebilecek zararlardan imalatçı firma sorumlu tutulamaz.

Tesisin ve elektrik prizlerinin kapasitesinin cihazın plakasında belirtilen 
maximum Kw uygun olduğunu kontrol ediniz.

Makineniz bağlamadan önce plaka verilerinin elektrik şebekesi verilerine uy
gun olduğundan emin olunuz.

Makinenizi beslemek için aşağıdaki niteliklere uygun uzatma kablosu kulla
nınız.

L(m)                                 Sez.(mm)2
10                                    3x1.5
20                                    3x2.5
30                                    3x2.5

Makineniz temizleyici elektrik şebekesine en az 3 mm kontak açıklığına ve
cihaza uygun elektrik özelliklerine sahip tek kutuplu şalter aracılığı ile bağlan
malıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Makinenizin bakımını yetkili servislerimize yaptırınız.

Makinenizin temizliğini yaparken kesinlikle tazyikli su kullanmayınız.

ÇALIŞMA SONA ERDİKTEN SONRA

Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.Kabloyu elden sarınız
ve kablo kancası yardımı ile cihaza sabitleyiniz.
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