
Kullanım talimatlarını okumadan ve iyice anlamadan makinayı çalıştırmayın.

Kullanım talimatlarına her zaman başvurabilmeniz için kolayca ulaşabileceğiniz 

 bir yerde dikkatlice saklayınız.
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SAYIN MÜŞTERİMİZ;

F�rmamız Anadolu Tekn�k Mak�na San. Ve Dış. T�c. Ltd. Şt�. endüstr�yel tem�zl�k mak�naları sektöründe Safran markasıyla üret�m, 
satış ve satış sonrası tekn�k h�zmet vermekted�r.

Bütün üretm�ş olduğumuz ürünler detaylı kal�te kontrol testler�nden geç�r�lmekted�r. Satın almış olduğunuz Safran ürününü �y� 
tanımanız, bakımını düzenl� yaptırmanız ve amacına uygun olarak kullanmanız �ç�n kullanım kılavuzunda ver�len b�lg�lerden 
yararlanınız.

Gelen ürünü kontrollü b�r şek�lde kol�s�nden çıkararak, aparat ve aksesuarlarında eks�k, ç�z�k, kırık, hasar olup olmadığından 
em�n olunuz. Kargo ve sevk�yattan kaynaklanan hatalardan f�rmamız sorumlu değ�ld�r. Farked�len eks�kl�k ve hasarlar uygun b�r 
şek�lde tutanak altına alınıp kargo f�rmasına b�ld�r�l�p tazm�n yoluna g�d�leb�l�r.

Amacına uygun kullanıp yapılması gereken bakımları düzenl� ve zamanında yaptırmanız hal�nde mak�nanızdan en yüksek ver�m� 
alıp s�zlere uzun yıllar güvenl� b�r şek�lde h�zmet vereceğ�nden em�n olab�l�rs�n�z.

FİRMAMIZ KENDİ İMAL ETTİĞİ VE SATTIĞI BU KULLANMA KILAVUZU DAHİLİNDEKİ MONOFAZE SANAYİ TİPİ ELEKTRİK SÜPÜRGELERİNİN SERVİS VE 
YEDEK PARÇA SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİR. 

ÖNEMLİ : Ekonom�k ömrünü dolduran f�ltreler� değ�şt�r�n�z. Yapışma özell�kl� çok �nce tozları emd�rmey�n�z. 
ÖNEMLİ : Elektr�k enerj�s�n�n mak�neye düzenl� gelmes�n� sağlayınız ve elektr�k motorunun yanmasını önley�c� tedb�rler� alınız. Aks� halde motor yanab�l�r.

* Paketlemede kullanılan parçalar (plast�k bağlantılar g�b�) tehl�kel� olab�l�r, çocuklar ve hayvanlardan uzak tutunuz. 
* Bu k�tapçıkta bel�rt�lmeyen herhang� b�r amaçla mak�nen�n kullanımı tehl�kel� olab�l�r ve bunu yapmaktan kaçınılmalıdır. 
* Em�ş nozulu �nsan vücudundan uzakta bulundurulmalıdır.(özell�kle göz, kulak ,ağız g�b� hassas bölgelerden) 
* Mak�ne kullanımdan önce doğru olarak monte ed�lmel�d�r. 
* Kullanılan güç soket�n�n doğruluğunu kontrol ed�n�z. 
* Bel�rt�len voltajın, mak�ne �ç�n kullanılan (çek�len) voltajla eş olmasını kontrol ed�n�z. 
* Bu mak�neler sağlığı tehd�t ed�c� tozları veya yanıcı/patlayıcı maddeler� em�ş �ç�n d�zayn ed�lmem�şt�r. 
* Mak�ne çalışırken mak�ney� başıboş bırakmayınız. 
* Mak�ne �le güç kaynağı arasındak� �l�şk�y� kesmeden kes�nl�kle mak�neye bakım yapmayınız. 
* Eğer mak�ne başıboş bırakılacak veya çocukların yada hareketler�n�n hâk�m�yet�nde olamayan k�ş�ler�n ulaşab�leceğ� 
konumda �se, mak�ne güç kaynağı kapatılmalıdır. 
* Ana elektr�k kablosu mak�nen�n çek�lmes� veya kaldırılması �ç�n kullanılmamalıdır. 
* Mak�ney� kes�nl�kle su jetler�yle yıkamayınız ve ıslatmayınız. 
* Per�yod�k olarak ana kablo ve mak�nen�n hasar durumunu kontrol ed�n�z. Kontrol sırasında hasar bulunması durumunda 
�se, tam�r �ç�n serv�s�n� çağırınız veya serv�se götürünüz. 
* Eğer elektr�k uzantılarI kullanıldı �se, elektr�k kablosu karakter�st�kler�ne (bölüm,fiş, topraklama) uygunluğunu kontrol 
ed�n�z. Bu elektr�kl� aksamlar kuru yüzey üzer�nde bulunmalıdır. Su serp�nt�ler�nden korunmalıdır. 
* Kıvrılmış kabloyu kullanmayınız. Çünkü voltaj düşmes�ne sebeb�yet vereb�l�r. 
* Bu mak�neye; kaplardan,lavabodan,borulardan v.b. su emd�r�lmemel�d�r. 
* Mak�nen�n devr�lmes� durumunda, mak�ney� kapamadan önce düz konumuna get�r�lmes� öner�lmekted�r. 
* Serv�s veya tam�rler sadece kal�fiye serv�s elemanları tarafından yapılmalıdır. Mak�ne parça değ�ş�mler�nde, sadece 
�malatçının or�j�nal parçaları kullanılmalıdır. 
* Kullanım k�tapçığında bel�rt�lmeyen hatalı kullanımdan dolayı mak�neye veya �nsana gelen hasar/kazalardan �malatçı ve 
satıcı sorumlu değ�ld�r. 

BAKIM Eğer mak�nen�n per�yod�k bakımları yaptırılırsa, mak�ne uzunca b�r süre sorunsuz olarak çalışacaktır. 
* C�hazın altı ayda b�r genel per�yod�k bakımının merkez serv�s�m�zce veya herhang� b�r yetk�l� serv�s�m�zce yapılmasını sağlayınız. C�hazın merkez 
serv�s�m�ze veya herhang� b�r yetk�l� serv�s�m�ze ulaştırılması sorumluluğu müşter�ye a�tt�r. 
* Garant� süres� �ç�nde c�hazın bakım ve tam�r�n�n merkez serv�s�m�zce veya yetk�l� serv�sler�m�zce yapılması zorunludur. C�haz üzer�nde da�ma 
or�j�nal parça kullanılmalıdır.

 

UYULMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER
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Mak�nanın k�rl� su haznes�n� tem�zlerken k�rl� su tankındak� vakum f�ltres�ne su g�rmemes� �ç�n f�ltren�n üzer�n� 
naylon b�r örtüyle kapatınız ve motora su g�tmes�n� engelley�n�z.

Mak�nayı, patlayıcı ve yanıcı maddeler�n (benz�n, t�ner, fuel o�l, er�t�c� sıvılar g�b�) saklandığı veya �şlem gördüğü 
mekânlarda kullanmayınız. Mak�nanın elektr�kl� bölümler� veya mekan�k parçaları bu maddeler�n alev almasına 
sebep olab�l�r. Mak�nayla toks�t, zeh�rl�, yakıcı ve tahr�ş ed�c� maddeler� (as�tler, alkal�ler, zararlı tozlar g�b�) 
emd�rmey�n ve püskürtmey�n�z.

Mak�na �ş� b�tt�kten sonra �çer�nde su olmadan taşınmalıdır aks� halde çalkalanmadan dolayı elektr�k s�stem� ve 
motorlar sudan zarar göreb�l�r.

Mak�namızda köpürmeyen deterjan kullanılmalıdır. Köpüklü deterjan kes�nl�kle kullanılmamalıdır. Aks� takt�rde 
vakum motorlarına köpüklü su g�deb�l�r ve motorlar zarar göreb�l�r. Daha önceden köpüklü şampuan �le yıkanmış, 
üzer�nde köpük artıkları kalmış koltuklar yıkanmaya başlandığında mak�ne k�rl� su tankında aşırı köpüklenme 
olab�l�r böyle durumlarda köpük tankına köpük kes�c� konularak vakum motorlarına köpüğün g�tmes� 
önlenmel�d�r.

K�rl� su camını kes�nl�kle çatlak kullanmayınız. Çalışma esnasında k�rl� ve tem�z su tahl�ye kapaklarının takılı 
olduğundan em�n olunuz.

GÜVENLİK TALİMATLARI

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.

Mak�nanın çalıştırılmasında mahall� konum d�kkate alınmalı; üçüncü şahıslar �le çocuklara d�kkat ed�lmel�d�r.

DİKKAT: Küçük b�r arızası olsa dah� mak�nayı çalıştırmayın ve uzman personel tarafından bakımının yapıldığından 
em�n olun! Elektr�kl� bağlantı parçalarının onarımları ANADOLU TEKNİK 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.

Yalnızca ANADOLU TEKNİK 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.

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

Bu mak�na sulu yıkama s�stem� �le çalışmaktadır. Kes�nl�kle süpürge amaçlı kullanılmamalı

• Bakımını yapmadan önce

kuru toz çek�lmemel�d�r.

Aşağıdak�lerden önce mak�nayı kapatın:
• Tem�zlemeden önce

• Yıpranmış ve esk�m�ş parçalarını değ�şt�rmeden önce
• Mak�nayı gözet�ms�z bırakmadan önce güç kablosunu pr�zden çek�n.

Mak�naya sıcak su koyulacaksa �ç�ndek� hortum ve su motorunun zarar görmemes� �ç�n max 40°c sıcak su 
koyunuz.

Tem�zl�k esnasında suyu ısıtıp yıkamaya başlarken termostat ve ısıtıcıyı devre dışı bırakarak, şebeke kablosuna 
ve yerleş�k tes�sata fazla yük ver�lmemes�n� sağlayınız.

!
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!

!
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!
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!
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!

!
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GÖVDEYİ OLUŞTURAN 
APARATLAR ve AKSESUARLAR

4

KAFA TUTMA KOLU

VAKUM BAŞLIĞI

KAZAN TUTMA KOLU

KAZAN VAKUM GİRİŞİ

PLASTİK & KROM KAZAN

ÖN DÖNER TEKERLEK

TAŞIYICI KOL

KAZAN MANDALI

HORTUM TAHLİYE TIPASI

KİRLİ SU TAHLİYE HORTUMU

ARKA SABİT TEKERLEK

START - STOP DÜĞMELERİ

1

2

3

4

5

6

7

1. SÜPÜRME METAL BORU
2. SÜPÜRME VAKUM HORTUMU
3. SÜPÜRME TOZ TORBASI
4. DAR EMİCİ
5. SERT ZEMİN ÇEKME APARATI
6. SU ÇEKME APARATI
7. HALI YIKAMA APARATI 



MONTAJ ve ÇALIŞTIRMANIN BAŞLATILMASI

3. Satın almış olduğunuz ürünün faturasının ve kullanma klavuzundak� garant� sözleşmes�n�n 
eks�ks�z doldurulduğundan em�n olunuz. 

1. Montaj ve kullanıma hazırlamadan önce mutlaka mak�nen�n f�ş�n�n pr�ze takılı olmadığından em�n olunuz . 
2. Kol�y� açarak mak�nen�zle b�rl�kte gelen tüm parça ve aksesuarları dışarı çıkarınız.Kullanma kılavuzunda bel�rt�len parça ve aksesuarların eks�k ya da 
hasarlı olup olmadıklarını kontrol ed�n�z. 

 
KULLANIMDAN ÖNCE

4.Sulu tem�zl�k yapmak �sted�ğ�n�zde toz bez�n� kazandan çıkarınız . Su çekme aparatını apara! borusuna takarak tem�zl�ğe başlayab�l�rs�n�z.

2. Tem�zl�ğe başlamadan önce yapacağınız tem�zl�ğe uygun aparatı seç�n�z . 
3. Kuru tem�zl�k yapacaksanız, toz bez�n� kazana yerleşt�r�lm�ş olmasına d�kkat ed�n�z . Tem�zleyeceğ�n�z yüzeye uygun olan aparatlardan b�r�n� seç�n�z. 
(Last�kl� apara! sadece su çekmek �ç�nd�r.) Seçt�ğ�n�z aparatı şek�ldek� g�b� apara! borusuna monte ed�n�z .Apara! hortumunun uçlarını doğru monte 
edeb�lecek şek�lde tutturunuz. ( hortumun b�r tarafı kazan vakum g�r�ş�ne , b�rtarafı da apara! borusuna gelecek şek�lde olacaktır. 

1. Mak�ney� ambalajından çıkartarak parçaları tek tek kontrol ed�n�z. 

 
KURU SÜPÜRME

-Su b�r�k�nt�ler�n� buzdolabı , çamaşır mak�nes� �ç�nde kalmış suları çekmede kullanab�l�rs�n�z.Ayrıca tıkanmış lavabolardak� ya da küvettek� atık suları bu 
aksesuar �le emd�rerek alab�l�rs�n�z. 
-Sert zem�n aparatı (A6) : Beton , marley, moza�k, ç�n� v.b.yerlerde kullanılır. 
- Halı süpürme aparatı (C4): Halı , k�l�m v.b. yerlerde kullanılır. 

-Kenar köşe aparatı (A1 ) : Radyatör,çekmece ve d�ğer aparatların ulaşamadığı dar alanlarda kullanılır. Ayrıca kabaparçacıkların vakumlanmasında ve 
koltuk tem�zlemede kullanılır. 

6.C�hazın f�ş�n� pr�ze sokunuz . 
5.Seç�mş olduğunuz aksesuarı , hortumu ve boruyu b�rb�r�ne takınız . 

1. Üst gövde grubunun k�l�tleme mandallarını açınız 
2.Saptan tutarak üst gövde grubunu kaldırıp b�r kenara koyunuz. 
3.Kol�den çıkamnış olduğunuz aksesuarlardan amacına uygun olanını seç�n�z. 
4.Toz bez�n�n takılı olduğundan em�n olarak üst kasayı yerleşt�r�n�z (�sten�rse boşaltma kolaylığı açısından toz bez� takılı �ken kağıt torba da takab�l�rs�n�z 
) ve mandalları k�ltley�n�z . ( şamandıranın üzer�ndek� koruyucu f�ltren�n takılı olup olmadığını kontrol ed�n�z . ) 

 
ISLAK SÜPÜRME

5.C�hazınızın f�ş�n� pr�ze takınız ve açma kapama anahtarına basarak çalıştırınız. 

*Tank �ç�ndek� sıvıyı boşaltınız. 

*Derhal açma kapama düğmes�ne basarak c�hazınızı durdurunuz. 

1.Islak süpürmeye başlamadan önce toz bez�n� çıkarınız. 
2.Motoru koruyucu şamandıra sünger�n�n takılı olduğundan em�n olunuz.ıslak süpürme �şlem�nde kullanacağınız yıkama ucu ya da dar uçlu boruyu 
doğru- dan tabanca ucuna ya da uzatma borusu ucuna takınız. 
3.Üst gövde grubunu alt gövde grubu üzer�ne oturtunuz ve mandalları k�l�tley�n�z.
4.Su emd�r�rken �y� b�r em�ş yapab�lmes� �ç�n aksesuarları tamamen su �ç�ne sok-mayınız.Aksesuar ucundan az da olsa hava g�r�ş�ne müsade ed�n�z. 

6.Em�len su v.b sıvı tank �ç�nde en üst sev�yes�ne er�şt�kten sonra şamandıra otomat�k olarak motor ağzını kapayarak daha fazla emme yapılmasını 
engeller ve bu sırada motor ses� daha fazla gürültülü çıkmaya başlar. Bu durumda aşağıdak� �şlemler uygulanır: 

*F�ş� pr�zden çıkarınız. 
*K�l�tleme mandallarını açtıktan sonra üst gövde grubunu kaldırıp uygun b�r yere bırakınız 

*B�r sonrak� kullanım �ç�n c�hazınızı ayarlayınız. 

 
HALI YIKAMA 

6.Yıkama düğmes�ne basınız (yeş�l düğme).Aynı anda hem yıkama hemde vakumlama yapmak �stersen�z vakum düğmeler�ne (kırmızı düğme) basınız. 

2.Motoru koruyan şamandıra sünger�n�n takılı olduğundan em�n olunuz. 

5.Su püskürtmek �ç�n kabzedek� tet�ğe basınız.Tet�ğ� bıraktığınızda su püskürtme duracaktır. 

4.B�rb�rler�ne kelepçel� olan yıkama ve vakum hortumlarının b�r uçlarını kalın olanını kazanın vakum g�r�ş�ne �nce olanını da kafada bulunan jaka 
bastırarak takınız. D�ğer uçlarını da halı yıkama aparatına bağlayınız. (DW 770 model�m�zde arka tarafındak� tem�z su deposunda bulunan su çıkış jakına 
bağlayınız.) 

1. Islak süpürmeye başlamadan önce toz bez�n� çıkarınız . 

3.Tem�z su tankına yeter� m�ktarda su ve deterjan {k�myasal) koyunuz. 
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ARIZA

SU 
ATMIYOR

EMİŞ 
YAPMIYOR

MAKİNA HİÇ
ÇALIŞMIYOR

MAKİNA 
ALTINDAN 

SU DAMLATIYOR

GİDERİLMESİNEDENLERİ

SU YOK

SU MOTORUNDAN SES GELMİYOR

TEMİZ SU FİLTRESİ TIKALI

NOZUL (MEME) TIKALI

VAKUM HORTUMUNDAKİ 
TEMİZ SU HORTUMU KIRIK

SU İLAVE EDİNİZ

SERVİSE BAŞVURUNUZ

TEMİZ SU TANKI İÇİNDEKİ 
FİLTREYİ TEMİZLEYİNİZ

SÖKÜP TEMİZLEYİNİZ

KONTROL EDİP TEMİZLEYİNİZ.

VAKUM BORUSU FİLTRESİ TIKALI

VAKUM CAMI TAM OTURMAMIŞ 
VEYA CONTASI ÇIKIK

MOTORLARDAN BİRİ VEYA 
İKİSİ ÇALIŞMIYOR

VAKUM HORTUMUNDA 
YIRTIKLAR OLABİLİR

KİRLİ SU BOŞALTMA 
HORTUM TAPASI TAKILI DEĞİL 

VEYA BOŞALTMA HORTUMU YIRTIK

KİRLİ SU TANKI VAKUM 
FİLTRESİNİ TEMİZLEYİNİZ

VAKUM CAMININ 
CONTASININ TAKILI VE TAM 

OTURDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ

SERVİSE BAŞVURUNUZ

HORTUMU KONTROL EDİP YIRTIK 
VARSA HORTUMU DEĞİŞİNİZ.

TAPAYI TAKINIZ
YIRTIK VARSA HORTUMU DEĞİŞİNİZ.

ŞEBEKE ELEKTRİĞİ OLMAYABİLİR

ELEKTRİK KABLOSU 
YIPRANMIŞ OLABİLİR

SİGORTA ATMIŞ VEYA 
ELEKTRİKLER YOK

SERVİSE BAŞVURUNUZ

HORTUM BAĞLANTILARI 
GEVŞEMİŞ OLABİLİR VEYA 

SU TANKINDA DELİNME VAR

SERVİSE BAŞVURUNUZ
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SERVİS

SAFRAN markalı mak�nalarımız yetk�l� uzmanlar tarafından fabr�ka ortamında güvenl�kler� kontrol ed�len kal�tel� 
mak�nalardır. Uzun zaman kullanım net�ces�nde elektr�kl� ve mekan�k parçaları yıpranab�l�r ya da esk�yeb�l�r.

Çok zorlu, özel koşullar altında veya yeters�z bakım net�ces�nde, daha kısa aralıklarla serv�s bakımı gerekeb�l�r.

Yalnızca ANADOLU TEKNİK 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.

Mak�nanın fonks�yonel güvenl�ğ�n�n sağlanması ve sürekl� çalışmaya hazır durumda olması �ç�n yılda en az b�r kere 
serv�s bakımı yapılmalıdır.

Arıza ve bakım �şlemler�n�z �ç�n ANADOLU TEKNİK MAKİNA serv�s�nden aşağıda bel�rt�len numaradan ve e-ma�l 
adres�nden tekn�k destek alab�l�r veya tekn�k serv�s�m�z� yönlend�rmem�z �ç�n b�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Serv�s �ht�yaçlarınız �ç�n 0264 276 72 00 Fabr�ka �le �let�ş�me geçeb�l�r veya www.safranmak�na.com s�tem�zden 
serv�s �stasyonu l�stem�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Bakım mak�nanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması �ç�n ön koşuldur.Mak�namızı yapılan her tem�zl�k 
sonrasında düzenl� olarak tem�zley�n�z ve �çer�s�nde su bulundurmayınız.

Mak�nanın mekan�k ve elektr�kl� parçalarının onarımı sadece ANADOLU TEKNİK MAKİNA yetk�l� müşter� serv�s� 
tarafından veya güvenl�k tal�matları konusunda deney�ml� uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

BAKIM

Onarım ve bakım sırasında mak�nanın güç ün�tes�yle bağlantısını kes�n�z.

 Yalnızca or�j�nal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aks� halde garant� tem�natları ve yükümlülükler� geçers�z 
olacaktır.
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GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR 
1- Sarf malzemeler�
2-Voltaj farklılıklarından veya hatalı elektr�k tes�satından dolayı meydana geleb�lecek arızalar (s�gorta,
kablo, motor, f�ş yanması v.s. g�b�)
3- Müşter� adına yapılan tesl�mattan sonra nakl�ye ve �nd�rme-b�nd�rme esnasında meydana
geleb�lecek her türlü hasarlar
4- Tüket�c�, c�haz üzer�ndek� ser� numarasını muhafaza etmekle yükümlüdür. Ser� numarası olmayan,
tahr�bata uğratılan c�hazlar garant� kapsamı dışındadır.
5- F�ltres�z veya ekonom�k ömrünü doldurmuş veya arızalı f�ltre �le çalıştırılması hal�nde meydana
geleb�lecek arızalar.
6- Köpük, toz veya sıvının vakum motorlarına g�rmes� hal�nde meydana geleb�lecek arızalar
7-Yetk�l� serv�s har�c�nde bakım onarım yaptırılması hal�nde garant� süres� sona erer. C�haz üzer�nde
da�ma or�j�nal parça kullanılmalıdır
8- Safran tarafından tem�n ed�len veya öner�len tem�zl�k k�myasallarının kullanılması tavs�ye ed�l�r.
Uygunsuz tem�zl�k k�myasallarının kullanılması hal�nde mak�nede oluşab�lecek hasarların sorumluluğu
müşter�ye a�tt�r. .
9- Herhang� b�r kullanıcı hatasından örn. Düşürme,kırma,çatlatma , çek�şt�rme sonucu hortumda
yırtılma, sürtünme sonucu aşınma g�b� sebeplerden oluşan hatalar garant� kapsamına g�rmez.
10-Garant� kapsamına g�rmeyen hususlar �ç�n ücret talep ed�lecekt�r.

1- Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı f�rmamızın garant�s� kapsamındadır.(elektr�k
s�stem� har�c�ndek�) Bu süre malın tesl�m tar�h�nden �t�baren �k� yıldır. 10 yıl yedek parça tem�n
garant�s� mevcuttur.
2- Malın garant� süres� �ç�nde arızalanması durumunda c�hazın merkez serv�s�m�ze ulaştırılması
sorumluluğu müşter�ye a�tt�r.
3-Garant�m�z malzeme, �şç�l�k ve montaj hatalarına karşı olup, kullanma tal�matında bel�rt�len
hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garant� kapsamı dışındadır.
4-Serv�s�m�ze tesl�m ed�len arızalı malın tam�r süres� 30 �ş günüdür.
5- Arızanın garant� kapsamında olup olmadığı merkez serv�s�m�z �nceleme raporu ve onayı �le tesp�t
ed�l�r.
6- Tam�rat �ç�n serv�s�m�zde bulunan c�hazlar doksan gün �çer�s�nde tesl�m alınmadığı takt�rde
f�rmamız mesul�yet kabul etmez.

GARANTİ ŞARTLARI
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ÜRÜN YELPAZESİ

Anafor profesyonel koltuk ve halı yıkama 
mak�neler�, ev, ofis, �şyer�  ya da zem�n� halı 
kaplı olan Otel, Salon, Cam�� g�b� alanlarda 
halıları yer�nden kaldırmadan yıkamanızı 
sağlayacak yer�nde halı yıkama mak�nes�d�r.

Halı paketleme mak�nası, halı yıkama önces� yada 
yıkanan ve kurutulan halıların tesl�mattan önce son 
kontroller�n�n yapılması, tüyler�n�n taranarak 
kabartılması, üzerler�ndek� kıl, saç, tüy, ,halı havı g�b� 
c�s�mler�n tem�zlenmes� ve bu �şlemler sonrasında 
halı paketlenmes� amacı �le kullanılmaktadır.

Yıkanan halının suyunu halıdan arındırmak 
�ç�n kullanılır. Döndürme yardımı �le sıkılan 
halı sonrak� aşamada kurutmanın daha hızlı 
gerçekleşmes�n� sağlar.

Zem�n tem�zleme mak�nes� küçük ve orta boy 
�şletmeler�n, okulların, sağlık kuruluşlarının, 
serv�s merkezler�n�n, mağaza ve şovrumların taş, 
beton, gran�t mermer, epoks� g�b� zem�nler�n 
tem�zl�ğ� �ç�n tasarlanmış elektr�kl�  yer yıkama 
mak�nes�d�r.

Fırçalı halı toz alma mak�nası yada halı 
çırpma mak�nası olarak b�l�nen mak�nalar 
halı yıkama önces� halıların �çer�s�ndek� 
pudramsı toz ,yabancı madde ve maytların 
tem�zlenmes� amacıyla kullanılan vakumlu  
‘halı s�lkeleme mak�naları‘dır.

Basınçlı oto yıkama mak�nası model çeş�tler�ne 
göre SICAK-SOĞUK  (SHC SERİSİ) yada  (HC 
SERİSİ) SOĞUK olarak  �k� farklı çalışma 
s�stem�ne sah�p olan ve yüksek basınçlı  
şek�lde suyu  püskürten b�r mak�ned�r.

Halıyı zahmets�z b�r şek�lde el deymeden 
zamandan yerden �şç�l�kten elektr�kten 
sudan ve deterjandan tasarruf etmen�z� 
sağlayar. Otomat�k kontrol panel� �le kolayca 
yıkama �şlem�n�z� gerçekleşt�r�rs�n�z.

Halı kaplı zem�nler �le parça halıların hızlı 
ve son derece etk�l� tem�zlenmes�nde 
kullanılab�lecek , kuru s�stem, 40 cm yatay 
s�l�nd�r fırçalı profesyonel tem�zl�k 
mak�neler�d�r.

Her türlü okul ofis, fabr�ka, �malathane, araç serv�sler�, cam�ler 
g�b� b�rçok alanda çokça kullanılan bu mak�neler aynı 
zamanda oto yıkama firmaları tarafından araç �ç� süpürmede 
kullanılmaktadır. Toz, kum, küçük part�küller hal�ndek� 
maddeler ve yanıcı ,patlayıcı solvent,as�t g�b� yakıtlar 
har�c�ndek� tüm sıvıları vakumlayıp süpüreb�lmekted�r.

Ergon�k yapısı ve kolay kullanımı �le 
zamandan tasarruf sağlayarak hızlı ve 
kal�tel� b�r merd�ven tem�zl�ğ� sağlar.

Halıları dış etkenlere maruz bırakmadan 
en kısa sürede nem�n� alarak tem�z ve 
kal�tel� b�r kurutma �şlem� gerçekleşt�r�r. 
Zamandan tasarruf ederek kazancın 
artmasın sağlar.

Oto serv�sler�, araç tam�rhaneler�, talaşlı 
�malat yapan atölyeler g�b� yerlerde 
parçaların, motor bloklarının yıkanması 
amacı �le tasarlanmış mak�nelerd�r.

ANAFOR 12/17 PRO
KOLTUK YIKAMA MAKİNASI

HALI SIKMA VE
KURUTMA MAKİNASI

ZEMİN TEMİZLEME VE
BAKIM MAKİNASI

HALI TOZ ALMA
MAKİNASI

BASINÇLI 
OTO YIKAMA MAKİNASI

OTOMATİK 
HALI YIKAMA MAKİNASI

GENİŞ ALAN VE 
CAMİ HALI SÜPÜRGESİ

SANAYİ TİPİ
ISLAK - KURU SÜPÜRÜCÜLER

YÜRÜYEN MERDİVEN
TEMİZLEME MAKİNASI

NEM ALMA VE 
HALI KURUTMA MAKİNASI

SANAYİ TİPİ 
PARÇA YIKAMA MAKİNASI

HALI HAV ALMA VE 
PAKETLEME MAKİNASI
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