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PROMAX 600 CM2

Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli 
Profesyonel Elektrikli Süpürge
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MAK!NEN!N BÖLÜMLER! / PARTS OF THE DEVICE  

AKSESUARLAR / ACCESORIES

1- !tme Sapı
  Moving Handle 

2- Çalı"tırma Dü#meleri
 On-Off Swithes

3- Kazan Mandalı
 Locking Latch For Metal Tank

4- Temiz Su Tankı
 Clean Water Tank

5- Kazan Tutma Sapı
 Tank Handle

6- Hortum Giri"i
 Suction Mouth

7- Kazan Bo"altma Hortumu
 Evacuating Hose Group

8- Tekerlekler
 Wheels

1- Lastikli Süpürücü Gövde
  Rubber Floor Nozzle

2- Fırçalı Süpürücü Gövde
  Brush Floor Nozzle

3- Sert Süpürücü Gövde
  Hard Floor Nozzle

4- Hortum
  Hose

5- Boru Takımı
  Stainless Steel Tube

6- Kenar-Kö"e Süpürücü Aparatı
  Crevice Nozzle

7- Fırçalı Aparat
  Circular Brush Nozzle

8- Halı Yıkama Aparatı
  Carpet Shampoo Nozzle

9- Koltuk Yıkama Aparatı
  Upholstery Shampoo Nozzle

10- Cam Silme Aparatı
  Window Cleaner Kit

11- Ka#ıt Toz Filtre   
  Paper Dust Bag

12- Bez Toz Filtre
  Cloth Dust Bag
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#
 uygun olup olmadı#ını kontrol ediniz.

 kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper
 olmalıdır.

 yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun
 olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda
 garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için

"vurunuz.

#ü takdirde yetkili servis
 tarafından de#i"
 ile kullanmayınız.

#i
"

"
 Makinenizi ta" i"lerine

"lamadan önce kapatınız ve mutlaka fi"ini prizden
 çekiniz.

"i ıslak elle tutmayınız.
"ımayınız

"acak "ekilde

 kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların
 yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.

 uzak tutunuz.

 makinenizle çalı"mayınız. Makinenizi yanıcı
 maddelerden uzak tutunuz.

#
#lı#a zararlı toz vakumlamayınız.

 kullanımı için dizayn edilmemi"tir. Bu tür ki"iler

 güvenli#inden sorumlu ki"iler tarafından gözetim
 altında tutulmalıdır. 

UYARI !  MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZTR



#a – sola çekerek açınız
"

 koyunuz.
Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu

" ve temiz olması gerekir
 Not: Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu
 kullanırken kazanın içine kesinlikle su koymayınız

şıma sapından tutup kazan üzerine
 yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sa#a-sola

ş a#zına iterek monte 
 ediniz.

#

#

şi prize takınız.
ştırınız.

Not: Sıvı vakumlama i"lemi yaparken pompayı devreye
sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

 açınız.

 koyunuz.

 takılı olması gerekir.

 yerle"tiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sa#a sola

 ediniz.

 kullanmadan
 

 çalı"tırınız.

 kuru
 vakumlama i"lemini gerçekle"tiriniz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

TR



#a – sola çekerek açınız.
"

 koyunuz.

" ve temiz olması gerekir.

Not : Makinenizin yıkama  fonksiyonunu kullanırken
kazanın içine kesinlikle su koymayınız.

"ıma sapından tutup kazan üzerine
 yerle"tiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sa#a

" a#zına iterek monte

 üzerindeki BY-PASS adaptörüne iterek yerle"tiriniz.
#

 sonra da temizleyece#iniz yere göre seçti#iniz

#iniz

#iniz yüzeye göre aparatınızı seçiniz.
 Aparat üzerindeki rekoru tetik adaptörüne iterek
 takınız.

"ampuanından 2-3 ölçek

 veri"

Not :  Kullanmanız gereken "ampuan köpü#ü kontrollü
(köpürmeyen) olmalıdır. Aksi takdirde pompaya zarar
verir.

"amandıra otomatik
" "lar. Bu

"i

" "altınız ve makinenizi
 tekrar çalı"tırınız. 

#u yer

 seçti#iniz aparatı içine tamamen sokmayınız. E#er
#ınız uygun

"lemini
 gerçekle"tiriniz.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

MONTAJ VE YIKAMA FONKS!YONU

TR



" "lamadan
 önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fi"ini prizden
   çekiniz

"

NOT : Kazanın içerisinde su bıraktı#ınız takdirde kötü koku
olu"ur ve bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu
bo"altınız ve kazanı temizleyiniz.

"altıp kuruladıktan
"tırınız. Bu sayede

 kokuların olu"ması engellenmi" olur.

 silerek temizleyiniz.

 
#

"
 Koltuk yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli

"i prize takınız.
 çalı"tırınız.

 getiriniz.
#iniz yüzey üzerine "ampuanlı

 suyu püskürtmek için teti#
 püskürtünüz ve emi" a#zı ile kirli suyu çekiniz.Yeterli
 miktarda su sıktıktan sonra teti#

"ınca "amandıra otomatik
"altmanız

 gerekir.
$ #

 kapatınız.

 tutunuz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKS!YONU

TEM!ZL!K VE BAKIM

TR



rçalar rından  
 kaynaklanan kır r re tamamı  
 firmamızın garantisi kapsamındadır.

garanti süresi içerisinde arızalanması     
 durum geçen süre garanti süresine  
 eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 i" günüdür.  
 Bu süre rızanın servis istasyon
 istasyonunun olmaması durum

a veya   
r rim tar ren  

r. Malın arızasının 10 i" günü içerisinde   

 etmek zorundadır. 

 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 imkan varsa malın ayıpsız misli ile de#i"tirilmesini  

 yıpranan kirlenme nedeniyle i"levini yitiren parçalar  

TR



avuzunda y ra aykırı  
 kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti  
 kapsamı dı"ındadır.

Yanlı" kullanımdan meydana g ve arızalar  
 garanti kapsamı dı"ındadır.

V veya f rik  
farklı v

 gelen arızalar garanti kapsamı dı"ındadır.

Yetkisiz ki"iler tarafından yapılan tamir neticesinde  
 olu"an arızalar garanti kapsamı dı"ındadır

vey rçalarının dü"ürmesinden  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı"ındadır.

ayi tarafından ka"elenip imzalanmayan  
 gar geleri geçersizdir.

 yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  

 durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlı#ı  
 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi   

TR



 do not use in different current.

 plugged in.

EN



 vacuuming function.

Note: Do not put water into your tank for wet vacuuming
function.

Note: Turn off the pump switch for wet vacuuming
function.

 plugged in dry vacuuming function.

 function.

ASSEMBLY FOR DRY VACUUMING FUNCTION

ASSEMBLY FOR WET VACUUMING FUNCTION

EN



Note: Do not put water into your tank for carpet shampoo
function.

 

 
  

 connection place on

 Note: Always use the original and non-foaming  carpet
 cleaning shampoo. Otherwise this will damage the
 pump.

ASSEMBLY FOR WET VACUUMING FUNCTIONEN



 
 

NOTE: To prevent bad odors, don’t leave any liquid in
the tank. Clean and keep empty the tank after each 
operation.

 parts 

 trigger.

 spraying.

p e r m i t t e d

 tank. 

MAINTENANCE AND CLEANING

EN



WARNUNG ! VOR ANWENDUNG DES GERÄTES LESENDE



Gerätes auf keinen Fall Wasser in den Kessel einfüllen          

 montieren.

 montieren.

MONTAGE UND TROCKEN-SAUGEN

MONTAGE UND FLÜSSIG-SAUGEN

DE



bleibt während des Flüssig-Saugbetriebs  auf Position
"Aus".

Waschfunktion des Gerätes auf keinen Fall mit Wasser
füllen

 anrasten.

MONTAGE UND FLÜSSIG-SAUGENDE



(nicht schäumend) anwenden. Andernfalls kann 
die Pumpe beschädigt werden. 

   

 und montieren.

 Ein stellen.

DE



Geruch, aus diesem Grund das Wasser im Kessel entleeren 
und den Kessel reinigen.

REINIGUNG UND PFLEGEDE



 voltage de votre réseau.

 pas originales.

 fermer votre appareil avant de le transporter et

 incondescent...ect.

 leur sécurité. 

ATTENTION! LIRE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREILFR



Note:Ne pas mettre de l'eau à l'intérieur du réservoir
avant l'utilisation de la fonction aspiration liquide.

 de transport.

 toile dans le réservoir.

 soit mis.

 vérrouillage.

MONTAGE  DE L'ASPIRATEUR A POUSSIERE

 MONTAGE DE LA FONCTION ASPIRATION LIQUIDE

FR



Note: Ne pas mettre de l'eau á l'interieur du réservoir
avant l'utilisation la fonction lavage.

Note:Le shampoing utilisé doit être un shampoing
spécial,anti-mousse consut pour ces appareils. Au cas
contraire, la pompe sera emdommagée.

Note:Lors de l'utilisation de la fonction aspiration liquide,la
touche qui sert à faire fonctionner la pompe doit être en
position fermer.

 MONTAGE DE LA FONCTION ASPIRATION LIQUIDE

MONTAGE DE LA FONCTION LAVAGE

FR



Note:Pour éviter les mauvaises odeurs, ne pas laisser de 
liquide dans le réservoir. C'est pour cela qu'il faut 
impérativement vider et nettoyer le réservoir.

 Essuyer-le seulement pour le nettoyer.

 les essuyer.

 sale.

MONTAGE DE LA FONCTION LAVAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

FR
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Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. "ti.
Merkez Mahallesi ".Yılmaz Özdemir Cad. 
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - !stanbul - Turkey     
T. +90212 697 57 70 (pbx)    F. +90212 548 98 78
www.fanset.com - info@fanset.com

Nominal Voltage : 220 - 230 V AC
Nominal Frequency

Nominal Power
Net Weight : 28.5 kg

AEEE Yönetmeli#ine Uygundur.

TEKN!K ÖZELL!KLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.


