
Kullanım talimatlarını okumadan ve iyice anlamadan makinayı çalıştırmayın.

Kullanım talimatlarına her zaman başvurabilmeniz için kolayca ulaşabileceğiniz 

 bir yerde dikkatlice saklayınız.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj

Vakum 
Motor Gücü

Isıtma 
Gücü

Su 
Pompası

Temiz 
Su Kapasite

Kirli 
Su Kapasite

Ağırlık

Boyutlar

Kablo Boyu

Aksesuarlar

220 V / 50 Hz

1200 Watt x 2 
(Egzozlu Motor)

1900 Watt 
(Termik korumalı

rezistanslı)

48- 54 Watt

12 Lt

16 Lt

35 Kg

40 x 64 x 70 cm

5 m.

- Koltuk yıkama aparatı 
- 2,5 m emiş hortumu 
- Emiş hortumuna entegre
   su püskürtme hortumu

220 V / 50 Hz

1400 Watt 
(Egzozlu Motor)

-

55 Watt

10 Lt

13 Lt

32 Kg

40 x 64 x 70 cm

5 m.

- Koltuk yıkama aparatı 
- 2,5 m emiş hortumu 
- Emiş hortumuna entegre
   su püskürtme hortumu
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SAYIN MÜŞTERİMİZ;

Firmamız Anadolu Teknik Makina San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. endüstriyel temizlik makinaları sektöründe Safran markasıyla üretim, satış ve satış 
sonrası teknik hizmet vermektedir.

Bütün üretmiş olduğumuz ürünler detaylı kalite kontrol testlerinden geçirilmektedir. Satın almış olduğunuz Safran ürününü iyi tanımanız, 
bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına uygun olarak kullanmanız için kullanım kılavuzunda verilen bilgilerden yararlanınız.

Gelen ürünü kontrollü bir şekilde kolisinden çıkararak, aparat ve aksesuarlarında eksik, çizik, kırık, hasar olup olmadığından emin olunuz. 
Kargo ve sevkiyattan kaynaklanan hatalardan rmamız sorumlu değildir. Farkedilen eksiklik ve hasarlar uygun bir şekilde tutanak altına 
alınıp kargo rmasına bildirilip tazmin yoluna gidilebilir.

Amacına uygun kullanıp yapılması gereken bakımları düzenli ve zamanında yaptırmanız halinde makinanızdan en yüksek verimi alıp 
sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz.

MAKİNANIN AMACA UYGUN KULLANIMI

Yerinde Halı ve Koltuk Yıkama Makinaları bu kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır.
Anafor model makinamız, evlerde, otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde ve oslerde endüstriyel ve ticari 
mekanlarda tekstil kaplı yüzeylerin yıkanarak temizlenmesin de kullanılır.

NOT: Su ve deterjandan etkilenebilecek tekstil yüzeylerin olabileceği düşünülerek yıkamaya başlamadan önce göz önünde olmayan 
küçük bir alanı yıkayarak kontrol ediniz.

Bu makine sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Makinayı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin (benzin, tiner, fuel oil, eritici sıvılar gibi) saklandığı veya işlem gördüğü mekânlarda 
kullanmayınız.
İmalatçı rma uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımdan doğabilecek olan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Makinalarımız güvenlik açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmiştir.

Makinanın üzerinde teknik özelliklerini ve seri numarasını belirten etiket mutlaka olmalıdır.

Satın alma esnasında makine üzerinde etiketin bulunduğundan emin olunuz. Aksi halde derhal imalatçı rmayı veya satıcıyı haberdar 
ediniz.

Etiketi bulunmayan makineler imalatçının sorumluluğunun düşmesine sebep olacağından kullanılmamalıdır.

Etiketsiz makinalar kimliksiz olup potansiyel tehlike olarak kabul edilmelidir





GÖVDEYİ OLUŞTURAN 
APARATLAR ve AKSESUARLAR

ISITICIVAKUM 2

VAKUM 1

POLİCARBON KOLTUK

YIKAMA APARATI 

SU PÜSKÜRTME NOZULU

TEMİZ SU JAKISU PÜSKÜRTME TETİĞİ

SU MOTORU

VAKUM BORUSU FİLTRESİ

HAVA ÜFLEME ÇIKIŞI

TEMİZ SU TAHLİYE HORTUMU

KİRLİ SU TAHLİYE HORTUMU

TERMOSTAT

TERMOSTAT LAMBASI

TUTMA VE TAŞIMA KOLU VAKUM GİRİŞİ

SU PÜSKÜRTME ÇIKIŞITUTMA VE TAŞIMA KOLU

ALEMİNYUM AĞIZLI 

HALI YIKAMA APARATI



MONTAJ ve ÇALIŞTIRMANIN 
BAŞLATILMASI

• Emiş hortumunun bir ucunu makinanın önündeki vakum hortum girişine takınız.
• Vakum hortumuna bağlı temiz su jakını makinanın önündeki jak çıkışına takınız.
• Koltuk yıkama aparatına vakum hortumunu ve temiz su jakını takınız.
• Temiz su tankına su koyup yeteri kadar deterjan ilave ediniz.(köpüksüz deterjan kullanılmalıdır!)
• Suyu ısıtacaksanız termostat ısıtıcı düğmesine basarak termostadı istediğiniz ısıya getiriniz.
• Su ısındığında termostat lambası sönecektir. Işık söndüğünde temizliğe başlayabilirsiniz.
• Su motorunun düğmesine basarak çalıştırınız. Suyu atmak istediğinizde koltuk yıkama aparatındaki tetiğe basınız ve temizlik bölgesini 
yıkamaya başlayınız.
• Vakum düğmelerini çalıştırarak zemindeki suyun emilmesini sağlayınız.
• İsteğe bağlı satın alınan halı aparatı satın aldıysanız, koltuk aparatını çıkartıp halı yıkama aparatını aynı şekilde takarak temizliğe 
başlayabilirsiniz.

ÇALIŞTIRMANIN BİTİMİ ve TEMİZLENMESİ
• Makinayı prizden çekiniz.
• Kirli su tankının kapağını açınız. 
• Tahliye hortumunu bağlantılarından kurtardıktan sonra bir kaba ya da tesisat giderine yerleştiriniz. Tahliye hortumundaki tapayı açarak 
içerisindeki suyu boşaltınız ve tank içerisine su tutarak tankı temizleyiniz. (kirli su tankındaki vakum ltresine su girmemesi için ltrenin üzerini 
naylon bir örtüyle kapatınız)
• Tank temizlendikten sonra tank kapağını kapatınız. 
• Hortum bağlantılarını yerine takınız.  
• Makine içerisinde kalan temiz veya deterjanlı suyu, makinenin arka               
kısmında yer alan tahliye hortumu vasıtasıyla bir kaba ya da tesisat giderine yerleştiriniz ve suyu boşaltınız.
• Makinadan su tahliye edildikten sonra temiz su tankına yaklaşık 0.5 lt deterjansız su
koyarak su motorunu çalıştırınız ve makinanın içinde su motorunda deterjanlı su kalmamasını sağlayınız.

KİRLİ SU TANKI

TEMİZ SU TANKI

KİRLİ SU CAMI



ARIZA

SU 
ATMIYOR

EMİŞ 
YAPMIYOR

MAKİNA HİÇ
ÇALIŞMIYOR

HAVA ÜFLEME 
ÇIKIŞINDAN 
SU ATIYOR

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

KİRLİ SU TANKI DOLMUŞ OLABİLİR KİRLİ SUYU ZAMANINDA BOŞALTINIZ

KÖPÜKLÜ DETERJAN 
KULLANILMIŞ VEYA DAHA ÖNCEKİ 

TEMİZLİKLERDEN KALAN KÖPÜK ARTIĞI 
KALMIŞ OLABİLİR. KÖPÜRÜP SIZABİLİR.

KÖPÜKLÜ DETERJAN 
KULLANMAYINIZ VEYA KİRLİ SU 

TANKINA KÖPÜK KESİCİ KOYUNUZ

HORTUM BAĞLANTILARI 
GEVŞEMİŞ OLABİLİR VEYA 

SU TANKINDA DELİNME VAR

SERVİSE BAŞVURUNUZ



SERVİS

SAFRAN markalı makinalarımız yetkili uzmanlar tarafından fabrika ortamında güvenlikleri kontrol edilen kaliteli makinalardır. Uzun zaman 
kullanım neticesinde elektrikli ve mekanik parçaları yıpranabilir ya da eskiyebilir.

Makinanın fonksiyonel güvenliğinin sağlanması ve sürekli çalışmaya hazır durumda olması için yılda en az bir kere servis bakımı 
yapılmalıdır.

Çok zorlu, özel koşullar altında veya yetersiz bakım neticesinde, daha kısa aralıklarla servis bakımı gerekebilir.

Yalnızca ANADOLU TEKNİK MAKİNA tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Başka aletlerin kullanımı makinanın 
güvenliğini ve verimini tehlikeye sokabilir ve/veya makinaya zarar verebilir.

Arıza ve bakım işlemleriniz için ANADOLU TEKNİK MAKİNA servisinden aşağıda belirtilen numaradan ve e-mail adresinden teknik destek 
alabilir veya teknik servisimizi yönlendirmemiz için bize ulaşabilirsiniz.

Servis ihtiyaçlarınız için 0264 276 72 00 Fabrika ile iletişime geçebilir veya www.safranmakina.com sitemizden servis istasyonu listemize 
ulaşabilirsiniz.

BAKIM

Onarım ve bakım sırasında makinanın güç ünitesiyle bağlantısını kesiniz.

Makinanın mekanik ve elektrikli parçalarının onarımı sadece ANADOLU TEKNİK MAKİNA yetkili müşteri servisi tarafından veya güvenlik 
talimatları konusunda deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

 Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi halde garanti teminatları ve yükümlülükleri geçersiz olacaktır.

Bakım makinanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması için ön koşuldur.Makinamızı yapılan her temizlik sonrasında düzenli olarak 
temizleyiniz ve içerisinde su bulundurmayınız.



GARANTİ ŞARTLARI

1.  Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2.  Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı rmamızın garanti kapsamındadır.
3.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti         
                süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis
    istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası,   
    temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar.
    Malın arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya   
    ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı   
    tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.
4.  Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından   
    dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir 
    ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapacaktır.
5.  Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen 
        Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir      
        yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten     
        fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamanın süreklilik 
        kazanması.
        -Tamir için gerekli azami sürenin aşılması,
        -Firmanın servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası,     
        temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın   
        tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici malın ücretsiz  
        olarak değiştirilmesinin bedel iadesini veya kayıp oranında bedel indirimi talep   
        edilebilir.
6.  Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar 
    garanti kapsamı dışındadır.
7.  Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
    Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
8.  Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu  
    kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ 
    uyarınca T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti Kapsamı dışında kalan durumlar:

- Cihazın elektrik aksamına kullanıcı hatalarından dolayı su veya sıvı sızması durumunda oluşan        
   arızalar (köpüklü deterjan kullanımı,makine içerisinde sıvı varken yan yatırılması,içerisinde sıvı  
   varken makinenin taşınması,toz ve benzeri cisimlerin vakumlanması bv.)
- Sarf malzemeler: Periyodik bakım esnasında kontrol edilerek ekonomik ömrü dolan, yenisi ve 
   orijinali ile değiştirilmesi gereken malzemeler
- Kişisel kullanım nedeniyle oluşan arızalar ( düşürme, darbe,  vurma, çarpma, kablo kopması, 
   hırpalanma, kırık, çizik ve benzeri arızalar )
- Kullanım kılavuzunda yazan bildirimlerin dışında kullanım nedeniyle oluşan arızalar,
- Başka elektronik serviste açılan, tamir gören cihazlar,
- Faturası olmayan yada seri numarası silinmiş olan cihazlar garanti kapsamı dışında kalır.



ÜRÜN YELPAZESİ


