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YIKAMA MAKİNESİ

KULLANMA KLAVUZU
(QUILT BLANKET MACHINE)

(USER MANUAL)

    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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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.  
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Belge Numarası: 

Belge İzin Tarihi:   

TEKTEM MAKİNE 
SAN. ve TİC. A.Ş.

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 :

MARKASI : CLEANVAC

MODELİ :
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YB 30

YORGAN BATTANİYE YIKAMA MAKİNESİ



• Bu mak�ne yorgan ve battan�ye yıkama üzer�ne tasarlanmıştır. 

•T h�s  mach�ne des�gned to wash blanket  and qu�lt.

• Bu mak�ne sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Başka amaçlar �ç�n 

kullanılması tehl�kel� sonuçlar doğurab�l�r. 

•T h�s  mach�ne  has  to be  used only  �ntended purposes .It  may  result  �n dangerous  s�tuat�ons �n case �t 

�s used  for  the  purposes  other  than �ntended  use.

İmalatçı firma uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımdan doğab�lecek olan zararlardan sorumlu 

tutulamaz. 

•M anufacturer w�ll not be  held   respons�ble for the  use  of  unlog�cal  and  unsu�table  and  faulty  

operat�on of mach�ne.

• Mak�nalarımız güvenl�k açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üret�lm�şt�r. 

Mach�nes are  produced accord�ng to  �n force  safety rules and regulat�ons.

• Mak�nanın üzer�nde tekn�k özell�kler�n� ve ser� numarasını bel�rten et�ket mutlaka olmalıdır. 

Satın alma esnasında mak�ne üzer�nde et�ket�n bulunduğundan em�n olunuz. Aks� halde derhal 

�malatçı firmayı veya satıcıyı haberdar ed�n�z. Et�ket� bulunmayan mak�neler �malatçının 

sorumluluğunun düşmes�ne sebep olacağından kullanılmamalıdır. Et�kets�z mak�nalar k�ml�ks�z 

olup potans�yel tehl�ke olarak kabul ed�lmel�d�r 

•T he  techn�cal  spec�ficat�on and  ser�al  number  plate  must be  read. Maker sure  that  label �s 

 ex�sted  when buy�ng mach�ne. If  label  not ex�sted  ,�nform seller  or manufacturer .The  

mach�ne  w�thout  label must not be used  s�nce �t w�ll l�berate  the  respons�b�l�ty of mach�ne 

manufacturer.The  mach�nes  w�thout label are  un�dent�fied and may see as potent�al danger.

 

MAKİNANIN AMACA UYGUN KULLANIMI 
MACHINE  USE  FOR  INTENDED PURPOSE  ONLY

• Bu mak�na yalnızca eğ�t�m�n� almış k�ş�ler tarafından kullanılab�l�r. Yetk�s�z k�ş�lerce kullanımı 

önlemek �ç�n, mak�nayı da�ma kapalı veya güç kablosu çek�lm�ş b�r şek�lde muhafaza ed�n. Yıpranma 

ve esk�meye karşı ana güç kablosunu düzenl� olarak kontrol ed�n�z. 

•T h�s  mach�ne  can be  used by only  tra�ned workers.Mach�ne  should be  kept off  and  d�sconnected 

from energy plug �n order to prevent the  use of mach�ne  by unauthor�zed people.Check the  power  

cord regularly to  spot the   wear  and ag�ng.

• Mak�nayı kullanmadan önce kullanım k�tapçığını d�kkatl� b�ç�mde okuyunuz. 

•R ead user  manual  carefully   before us�ng mach�ne.

•  Mak�nanızı çocuklar, yet�şme çağında olanlar ve engell�ler kullanmamalıdır. 

•C h�ldreen,teenagers and  handycaps  should  not use  mach�ne.

GÜVENLİK TALİMATLARI
SECURITY INSTRUCTIONS



• Mak�nanın çalışma alanı dah�l�nde �nsanların ve hayvanların olmamasına d�kkat ed�n�z. 

•M ake sure there �s  no  men  and  an�mals around  work�ng area  of mach�ne.

• Tüm et�ketler�n mak�ne üzer�nde bulunduğundan em�n olunuz. Et�ketler�n anlamını k�tapçıktan 

öğren�n�z. 

•M ake sure  all labels are present on mach�ne.learn the mean�ng of label s�gns from booklet.

• Mak�nalarımız fabr�kada ayarlanır ve �ç�nde bulunan güvenl�k ayarları yapılmıştır. Ayarların

 değ�şt�r�lmes� tehl�kel� sonuçlar doğurab�l�r. 

•M ach�nes are  setup �n factory and  secur�ty  parameters  has setup w�th�n mach�ne .It may result �n 

danger �ncase setup parameters  changed.

• Can güvenl�ğ�n� r�sk etmemek �ç�n har�c� topraklama hattı çek�lmel�d�r.

• Ground  connect�on externally  must be  set  ,not to r�sk bodly  harm.

•M ak�na da�ma sağlam ve düz b�r zem�n üzer�nde kullanılmalıdır. 

•M ach�ne shall be  used  on sol�d and  flat  surgace.

• Çalışma esnasında mak�naya dokunmayınız ve yer�n� değ�şt�rmey�n�z. 

•D o not  touch  or  change  the  place  of mach�ne  wh�le work�ng.

• F�ş� pr�zden çıkarırken kablodan asılmayınız. Hasarlı kablo �le çalışmayınız. 

•D o not  pull  the  cable when pull�ng the plug from Wall  outlet.Do not use  damaged  cable.

• Mak�nanızı hasar görmüş besleme kablosu �le kullanmayınız. Kablonun hasar görmes� hal�nde 

değ�şt�r�lmes� �ç�n sadece tekn�k serv�s�m�ze başvurunuz. Besleme kablosu kullanıcı tarafından 

değ�şt�r�lemez. 

•D o not use  mach�ne  w�th  damaged  power  cable .Call   techn�cal  serv�ce  �n case  power  cable  

damaged  to  replace �t.User �s not allowed  to  replace power  cable.

• Mak�neler�n çalıştırma şekl� firmamız dışındak� k�ş�ler tarafından değ�şt�r�lmes� durumunda 

mak�ne garant� kapsamından çıkar. 

•I f mach�ne runn�ng and  start�ng cond�t�ons are changed  by outs�de of our  company ,mach�ne  warranty 

w�ll cease.

• Herhang� b�r bakım �şlem�nde mutlaka mak�nanın fiş�n� çek�n�z. 

•P ull the  power  cable  �n case of a  ma�ntenance.

• Ana güç kablosunu ıslak ellerle tutup pr�ze takmak veya pr�zden çıkarmak tehl�kel�d�r. 

•İ t �s  dangerous  to hold  power  cable  w�th wet hands and  plug to Wall oulet . 

• Elektr�k pr�zler�n�n elektr�k kapas�teler�n�n c�hazın et�ket�nde bel�rt�lene uygunluğunu kontrol ed�n�z.

•C heck  electr�cal outlet capac�ty  w�th mach�ne  label values . 

•  Şüphe hal�nde profesyonel açıdan uzman personele başvurunuz. 

•I f �n doubt ,ask profess�onal exper�enced personel.

YB 30MODEL

380 V - 50 HZ

2 HP - 1.5 Kw

40 Kg

50 d/dk - rpm

740mm

640mm

870mm

780mm

1100mm x 950mm x 1320mm

Voltaj 
(Voltage)

Motor Gücü 
(Motor Power)

Motor Devri 
(Motor Speed)

Kapasite 
(Capacity)

Tambur Devri 
(Drum Speed)

İç Tambur Çapı 
(Internal Drum Diameter)

İç Tambur Genişliği 
(Internal Drum Width)

Dış Tambur Genişliği 
(Outside Drum Width)

Dış Tambur Genişliği 
(Outside Drum Width)

Boyutlar (ExBxY) 
(Dimensions) (WxLxH)

1400 d/dk - rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION



• C�hazın fiş� �le pr�z� arasındak� uyumsuzluk olması hal�nde pr�z�n uzman personel tarafından 

uygun t�pte b�r pr�z �le değ�şt�r�lmes�n� sağlayınız. 

•I f  there �s �ncons�stent outlet w�th mach�ne  power  plug ,ask profess�onal to replace  cable and  plug 

w�th su�table  one. 

• Tes�s�n topraklamasının yapılmamasından doğab�lecek olası zararlardan �malatçı sorumlu 

tutulamaz. 

•M anufacturer  w�ll not be held  respons�ble �n case of  the  harm w�ll be  result of  ungrounded energy 

plug.

• Mak�nanızın elektr�k besleme şebekes� �le bağlantısının kes�lmes�, ancak fiş�n�n çek�lmes� veya 

mak�ne üzer�ndek� üzer�nde k� açma-kapama düğmes�n�n kapatılması �le mümkündür. 

•M ach�ne energy gr�d d�sconnect�on �s poss�ble  to unplug power  cable  from outlet and push start and  

stop button on mach�ne.

• Hatalı b�r bağlantı ve kullanım k�ş�lere, hayvanlara ve nesnelere zarar vereb�l�r. Bu durumda 

geleb�lecek zararlardan �malatçı firma sorumlu tutulamaz. 

•M anufacturer  w�ll not be  held  respons�ble �n case m�s -connect�on and  wrong use w�ll  result �n harm 

to men and  an�mals.

• Per�yod�k olarak senede en az b�r defa güvenl�k ayarlarını ve bakımını tekn�k serv�s�m�zde kontrol 

ett�r�n�z. 

•M ake  check  the mach�ne  secur�ty parameters and  ma�ntenance by  our  techn�cal  serv�se  department 

once a year.

• Mak�nalar fabr�kada ayarlanır ve �ç�nde bulunan tüm güvenl�k ayarları yapılmıştır ayarların 

değ�şt�r�lmes� sakıncalıdır. 

•A ll Mach�ne secur�ty parameters   are set �n factory ,�t �s  r�sky  to  change  factory  setup.

Yukarıda bel�rt�lenlere uyulmaması �malatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün 

�hmalkârlık çerçeves�nde kullanılmış olduğunu göster�r. 

To  d�sobey  above  rules  and  regulat�ons l�berate manufacturer from all  respons�b�t�es and  proves that  

mach�ne �s  used by negl�gence.

 Küçük b�r arızası olsa dah� mak�nayı çalıştırmayın ve uzman personel tarafından bakımının 

yapıldığından em�n olun! Elektr�kl� bağlantı parçalarının onarımları TEKTEM MAKİNA serv�s 

ek�pler� veya �lg�l� emn�yet ve güvenl�k tal�matları konusunda tam anlamıyla yetk�l� k�ş�ler 

tarafından yapılmalıdır. 

Even there ex�st a small  fault of mach�ne, do not run  mach�ne ,make  sure ma�ntenace of mach�ne  are 

done  by expert personel!.Electr�cal  parts and connect�ons repa�rs are to  be   done  by Techn�cal serv�ce  

team of TEKTEM MAKINA or secur�ty and safety regulat�ons are to be  done by  fully author�zed personel.

	

• Bu mak�ne battan�ye yorgan ve �nce k�l�m özell�ğ�n� taşıyan eşyaların yıkanması ve durulanması 

�ç�n tasarlanmıştır. Kes�nl�kle �ç�nde sert ve s�vr� parçaları olan nesneler 

yıkanmamalıdır. 

•T h�s  mach�ne  des�gned to wash  blanket,qu�lt,th�n rug.do not  wash certa�nly  sharp and  

hard objects  �n mach�ne 

• Mak�nen�zde 50˚C fazla sıcak su kullanılmamalıdır. 

•M ach�ne  w�ll not  use  water hotter  than 50  C .

• Çamaşır mak�naları �ç�n gel�şt�r�lm�ş deterjanlar kullanılmalıdır. İnsan sağlığına zarar verecek 

k�myasal k�r çözücüler kullanılmamalıdır. 

•I t  should  be  used detergents prov�ded for  wash�ng mach�ne  It should not be  used d�rt 

remover wh�ch �s  harmfull for Human health.

• Mak�nayı �şletmen�zde uygun olan yere yerleşt�rd�kten sonra dört ayağından yere monte ed�n�z. 

•A fter plac�ng  mach�ne �n your  proper  area , F�x on floor by four feet of mach�ne.

• Har�c� topraklama hattı olmadan çalıştırmayınız. 

• Do not run w�thout  external ground connect�on.

•M ak�naya su �lave etmeden önce yıkanacak battan�ye ve yorganları koyunuz. 

•P ut  blanket and  qu�lts �n mach�ne  before add�ng  water.

• Mak�na eğ�t�m�n� almış k�ş�ler tarafından kullanılmalıdır. 

•M ach�ne  should  be  used  by tra�ned  personel.

• Bakım ve tam�r �şler�nde yetk�l� k�ş�lere bakımını yaptırınız. Bakım esnasında fiş� pr�zden mutlaka 

çek�n�z. 

•M a�ntenance and repa�r  should be done by author�zed personel.Pull power  plug off  the Wall outlet.

• Fabr�kanın ürett�ğ� veya tavs�ye ett�ğ� parçaları yedek parça olarak kullanınız.

•U se  factory produced  parts and  reccomended spare  parts 

•  Dış kapağındak� emn�yet s�v�c�n�n her zaman çalışır durumda olduğundan em�n olunuz. 

•M ake  sure  secur�ty sw�tch �s  always  �n good  cond�t�on and  work�ng.

• Kapak s�v�c�n� devre dışı bırakarak kes�nl�kle çalıştırmayınız.

•D o nut run mach�ne  by  cancel�ng cover sw�tch .

KAPAK SİVİCİ
COVER SWITCH

UYARILAR
WARNING



Mak�nanın çalıştırılmasında mahall� konum d�kkate alınmalı; üçüncü şahıslar �le çocuklara d�kkat 

ed�lmel�d�r. 

Take �n  cons�derat�on of mach�ne surround�ng ;must be  careful for th�rd party people  and  ch�ldreen. 

Yalnızca TEKTEM MAKİNA tarafından üret�len veya tavs�ye ed�len aksesuarları kullanın. Başka 

aletler�n kullanımı mak�nanın güvenl�ğ�n� ve ver�m�n� tehl�keye sokab�l�r ve/veya mak�naya zarar 

vereb�l�r. 

Use only  reccomended accessor�es and  produced  parts  by TEKTEM MAKINA .To  use  other tools can

 put �n  danger the  mach�ne safety and  effic�ency or  harm the  mach�ne.

Aşağıdak�lerden önce mak�nayı kapatın: 

Turn off  mach�ne  before  do�ng below :

• Tem�zlemeden önce 

•B efore  clean�ng

• Bakımını yapmadan önce 

•B efore  ma�ntenance

• Yıpranmış ve esk�m�ş parçalarını değ�şt�rmeden önce 

•B efore replac�ng old  and  worn parts

• Mak�nayı gözet�ms�z bırakmadan önce  Ana güç kablosunu pr�zden çek�n�z. 

•P ull the power  plug from Wall  outlet. before let alone the  mach�ne

  

Bel�rt�len standartta yerleşt�r�lm�ş olan mak�nanızın kapağını açarak 40 kg geçmeyecek 

şek�lde yıkanacak yorgan ve ya battan�yeler�n�z� mak�naya koyunuz. Tavs�ye ed�len m�ktar 

kadar mak�naya su koyarak deterjan �lave ed�p �ç ve dış kapağı uygun b�r şek�lde kapatınız. 

Elektr�k panosundan �sted�ğ�n�z zamanı ayarlayarak yeş�l olan start düğmes�ne basınız. 

Mak�ne prens�p olarak yaklaşık 30-40 san�ye arası sağa dönecek 3-4 san�ye bekleme 

süres�nden sonra 30-40 san�ye arasında sola dönecekt�r. Bu çalışma s�z�n ayarladığınız süre 

kadar sürecekt�r. Çalışma süres�n�n tak�b�n� panodak� ayarlanmış olan zaman röles�nden tak�p 

edeb�l�rs�n�z. Ayarlanan süre sona erd�ğ�nde alttak� k�rl� su tahl�yes�n� açarak suyun dışarı 

çıkmasını sağlayınız. İk�nc� kere deterjanla yıkama yapmak �stersen�z �lk �şlemler�

 tekrarlayab�l�rs�n�z. Durulama yapmak �ç�n su �lave ed�p ayarladığınız süre kadar su �le 

çalıştırab�l�rs�n�z. 

Put �n your washable  blankets and  qu�lts not  exceed�ng  40 kg  �n  mach�ne by open�ng 

cover of  mach�ne  wh�ch �s  placed �n certa�n standarts.Put  water and  detergent  as  

recommended quant�ty �n mach�ne and  close �nner and  outer cover properly.Adjust t�me 

setup on electr�c panel, press green color  start  button.Mach�ne pr�nc�pally  w�ll rotate 30-40 

second  �n r�ght  hand  d�rect�on and w�ll  stop and  wa�t 3-4  seconds then �t w�ll  rotate �n left 

hand d�rect�on.Th�s operat�on w�ll  last as  you setup t�me .You  may follow work�ng t�me 

from t�m�ng relay  on panel.After  setup  t�me  exp�red open d�scharge d�rty  water  by dra�n  

valve and  empt�ed.In case you  l�ke to wash second  t�me ,you may repeat  same operat�on.

In order to r�nse Add water �n and work  as you set up t�me.

                                                        

• Mak�nada herhang� b�r değ�ş�kl�k ya da gar�pl�k h�ssett�ğ�n�zde mak�nayı kapatınız. 

•T urn off  mach�ne  �n case you feel strange work  or change �n work.

• Arıza durumunda tekn�k serv�s�m�ze başvurunuz. 

•A pply to  our techn�cal  serv�ce �n case of defect.

• Yetk�l� k�ş�ler veya yetk�l� serv�s dışında mak�naya müdahale ett�rmey�n�z. 

•D o not step �n  mach�ne  other  than author�zed personel  or  serv�ce .

ARIZALAR
FAULTS 

KULLANIM
USING
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