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Yeni su basınçlı yıkama makinenizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Bu seçiminiz teknik bilginizin 
yanında tasarım konusunda ne kadar zevkli olduğunuzun da bir göstergesi.  
Yenilikleri ve son teknolojiyi takip etmek, yüksek performans ve sağlamlık sağlamak JOLLY su 
basınçlı yıkama makinelerinin temel özelliğidir. 
Bu kılavuz, makinenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek ve makinenin kullanım ve 
bakımında görevli personelin elinin altında bulunacaktır. 
Kullanıcı ve makinenin bakımından sorumlu kişi bu kılavuzun içeriğine hakim olacaktır. 
Bu kılavuzun anlaşılmasında yaşanan sorunlar için Gülersan Şirketini aramanızı tavsiye ederiz. 
Bu kılavuz, bağlayıcı olmayan açıklamalar ve resimleri içerir, bu nedenle Üretici makinede istediği 
zaman bir bildiride bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

  
Makineyi kullanmaya başlamadan önce, veri rozetinin makineye yerleştirildiğinden emin olun. Aksi 
durumda derhal ilgili bayiniz ile iletişime geçin ve makineyi kullanmayın.  
Makineyi iş yerinde hiçbir şekilde gözetimsiz bırakmayın. 
Her çalışma gününün sonunda, makine kötü hava şartlarına karşı korunaklı, serin ve kuru 
ortamda muhafaza edilmelidir. 

  
Makineyi kullanmadan önce, makinenin güvenli koşullar altında çalıştırılacağından emin olun. 
Makinenin sökümü söz konusu olduğunda, makinenin kullanılacağı ülkedeki kurallar dikkate 
alınmalıdır. 

 

 DİKKAT! Basınç değeri verilen değerlerin üzerine çıkmamalıdır. (Bölüm 4 
TEKNİK BİLGİ) 

 
 
 
 

 
 

 

Aşağıdaki terminoloji yürürlükteki mevzuatta uygun olarak kullanılacaktır: 
  
  

VASIFSIZ KULLANICI 
Makine üzerindeki kontrol elemanları yardımıyla makineyi kullanabilen vasıfsız personel 

  
MEKANİK BAKIM PERSONELİ 
Makineyi normal koşullarda çalıştırabilen, gerekli ayarlamaların yapılabilmesi için makinenin 
mekanik unsurlarını işleten ve ihtiyaç duyulduğunda bakım ve tamir operasyonlarını gerçekleştiren 
kalifiye personel 

  
SERTİFİKALI PERSONEL 
Karmaşık operasyonları yürütebilen kalifiye personel 

  
  

VASIFLI -İŞLETME PERSONELİ 

 
 

1. GENEL TALIMATLAR 

2. PERSONEL 
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Parça veya ticari makine üretici veya distribütörü adına çalışan, makineyi modifiye ve tamir 
etme veya makinede parça değişimine yetkili kalifiye eleman.  

  
MARUZ KALAN KİŞİLER 
Tehlikeli bölgede tamamen veya kısmen bulunan herhangi bir kişi. 

 

 

 
 

 

Makine, kazan, elektrik motoru ve yüksek basınçlı pompa gibi bazı parçaları içeren preslenmiş 
çelikten yapılmış bir baz içerir. Kalıpla imal edilen plastik maddenin yanında sac levhadan yapılan 
gaz yakıt tankı buna hoş bir hava katar. 

  
Makine sadece mekanik yüksek basınçlı su jeti arıtması ve olası bir kimyasal deterjan kullanımına 
uygun olan nesneler ve yüzeyleri soğuk veya sıcak arıtılmış su ile temizlemek ve yıkamak için 
kullanılır. Toz deterjan yerine sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılan ürün yürürlükte olan 
kurallar uyarınca geri dönüştürülebilir olmalıdır. 

  
Makineyi hayvan ve / veya insan ya da makinenin kendisini yıkamak için kullanmayın. Makine 
jetini kıyafet veya ayakkabılar temizlemek için doğrudan kendinize veya diğer insanlara tutmayın. 

 
 
 
 

 
 

Aşağıdaki resimde makine tanıtıcı plakasının konumunu gösterilmiştir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. DOĞRU KULLANIM 

4. MAKİNE TANITICI PLAKA 

  
Yüksek basınçlı SICAK sulu yıkayıcı 

Model 200SST 

Seri numarası 2364856 

Çalışma basıncı 150bar – 15Mpa 

Maks basınç 160bar – 16Mpa 

Kapasite 900lt/s – 15lt/dk 

Maksimum ısı 140°C – 284°F 

Brülör gücü 48.1 kW 

Motor gücü 4 kW 

Güç kaynağı 400V/50Hz 

Deterjan deposu Dizel 

Yakıt deposu 14 lt 

Ağırlık 118 kg 

Üretim yılı 2012 

 
Res.1 
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5. TEKNİK BİLGİ 
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6.  ANA PARÇALAR 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 ELEKTRİK KABLOSU 7 GAZ YAĞI FİLTRESİ 

2 ELEKTRİK MOTORU 8 YÜKSEK BASINÇLI TANK 

3 KAZAN 9 BASINÇ VANASI 

4 ELEKTRİK EKİPMANI 10 MOTOR BAŞLIĞI 

5 DETERJAN TANKI 11 BASINÇÖLÇER  

6 GAZ YAĞI TANKI     
 

 

 
 

 
 

 

 Makineyi kullanmaya başlamadan önce kullanıcılar yürütecekleri operasyonlarla ilgili 
olarak eğitilecektir. 

 Makineyi sadece psikofiziksel durumu iyi durumda olan yetişkinler kullanabilir. 

 Makinede her daim su olduğundan emin olun. Su olmadan yapılan işlemler sızdırmazlık 
sisteminde ciddi hasarlara neden olabilir. 

 Elektrik bağlantıları yalnızca bu konuda eğitilmiş kalifiye teknisyen veya kişiler 
tarafından yapılacaktır. 

 Makinenin fişini kablosundan çekerek çıkarmayın ve makineyi hareket ettirmek için 

hortumundan çekmeyin. 

7. KULLANIM VE EMNIYET TALIMATLARI 

 11 

  

10 

 

 

 

 

 

 Res.2 
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 Makine oluşabilecek buzlanmaları önlemek adına makine çok düşük sıcaklıklarda 
depolanmayacaktır.  

 Bu kullanım ve bakım kılavuzunda bahsi geçen makine kullanım süresince sürekli 
kontrol edilecektir. 

 Kötü hava şartlarında makinenin fonksiyonlarını tehlikeye atmamak adına makine 
mümkün olduğunca iyi korunaklı yerlerde kullanılmalıdır (en azından çatısı olan bir 
yerde). 

 Sadece Üretici tarafından tedarik edilen veya üreticinin onayladığı orijinal parçaları 

kullanın.  

 Makinenin hortumunun üzerinden herhangi bir araç geçmemelidir.  

 Makine çalışma halindeyken üzerini örtmeyin ve makineyi iyi havalandırılmamış 
alanlarda bırakmayın. 

 Çalışma ortamı kapalı bir alansa yakıt alımı için bir baca takılması zorunludur 

 Baca terminali hiçbir şekilde tıkalı olmamalıdır. Egzoza herhangi bir nesne dayamayın.  

 Egzozla yapılan işlemler hem egzoz gazı hem de yüksek ısıdan dolayı tehlikeli olarak 
kabul edilir. Ciltte oluşabilecek herhangi bir yanığın önlenmesi amacıyla, makine 
kullanıcılarına yeterli bilgileri sağlayın, ortamın iyice havalandırıldığından ve gazın tam 
olarak dışarı atıldığından emin olun. 

 Yağmur yağması ve/veya şimşek çakması halinde, makineyi kullanmayın. 

 Eldiven, gözlük, kaymayan ayakkabı gibi koruyucu giysi kullanın. 

 Tabanca kapalıyken makineyi 5 dakikadan fazla kullanmamız oldukça önemlidir. Aksi 
halde suyun sıcaklığı hızla artacak ve sızdırmazlık sisteminde ciddi hasarlara yol 
açacaktır.  

 Makineyi kapatmanız gerektiğinde, tabancayı kullanarak hortumun kalıntı basıncını 
salın.  

 Elinizi üfleme borusuna sokmayın. 

 Elektrik fişinin ve/veya elektrik fişinin diğer parçalarının hasarlı olması durumunda 
makineyi kullanmayın.  

 Makineyi iş alanında hiçbir şekilde gözetimsiz bırakmayın. 

 Her çalışma gününün sonunda, makine kötü hava şartlarına karşı korunaklı, serin, kuru 
ortamda muhafaza edilmelidir. 

 

DİKKAT! 

 Bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce makineyi prizden çekerek elektrik bağlantısını 
kesin. 

 Elektrik fişini kurcalamayın ve fişte herhangi bir hasar olmadığından emin olun. 

 Yıkama makinesini çocuklar ve vasıfsız elemanlar kullanmamalıdır. 

 Hortum, aksesuar ve bağlantı parçaları makine emniyeti için çok önemli parçalarıdır. 
Sadece üretici tarafından önerilen hortum, aksesuar ve bağlantı parçalarını kullanın.  

 Yanlış kullanıldığı durumda yüksek basınçlı su jetleri tehlike oluşturabilir. Yüksek basınçlı 
su jetleri doğrudan insan, elektriğe takılı ekipman ve/veya makinenin kendisine 
tutulmamalıdır. 

 Her zaman temiz ve arıtılmış su kullanılmalıdır. Filtresiz su ve aşındırıcı kimyasallar 
tehlike oluşturabilir. 

 Daima temiz yakıt kullanın. 

 Makine eğim açısı 20°'yi geçmeyecektir (deponun tam dolu olması durumunda). 
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 Hareketli uzatma kablo ve / veya fiş kullanımı yasaktır. Çalışma ortamı, su ve neme 
maruz kalır ve bu elemanlar sistemin normal yalıtımını engeller. Elektrik kablosunun 
sağlam ve iyi yalıtılmış ve ekipmanın iyi durumda olduğundan emin olun.. 

 Tehlikeli durumları önlemek için makineye uymayan yakıt kullanmayın. 

 Yeterli havalandırma sağlanmadığı sürece yanmalı motoru olan aletlerin kullanıldığı 
ortamlarda kullanmayın ve egzoz gazının tam olarak dışarı atıldığından emin olun ve 
egzoz gazı emisyonlarının hava girişlerini yakın olmamasına dikkat edin. 

 Sadece üretici tarafından temin edilen deterjanları kullanın. Farklı deterjanlar veya arklı 
kimyasal ürünler makine güvenliğini tehlikeye atabilir. 

 Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. 

 Potansiyel patlayıcı ortamlarda makineyi kullanmayın. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DİKKAT! 
 

Makinenin teslim edildiği tarihte, paketin nakliye sırasında açılmamış ve hasar görememiş 
olduğundan ve makinenin parçalarının çalınmak üzere kurcalanmadığından emin olun. 
Hasar veya eksik parça olması durumunda, derhal taşıyıcı firma, sigorta şirketi ve Gulersan ile 
iletişime geçin ve gerekli bilgileri sağlayın. 
Makine teslim edildiğinde, getirilen malın nakliye belgelerinde belirtilen özellikler ile uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin.  
Makineyi taşımaya başlamadan önce, kaldırma teçhizatının ve bunlarla ilgili parçaların (ip, kanca 
vb.) kaldırılacak ağırlık için uygun ve dayanıklı olduğundan emin olun. 
Makineyi çalıştırırken özel kaza önleme korumalarını kullanın. 

 
Gulersan paketleri nakliye sırasında açılması önlenecek ve korunacak bir şekilde hazırlar.  

 
Paketlerin imhası için makinenin kullanılacağı ülkede bu konuyla ilgili yürürlükte olan 
yasalara bakınız. 

 
 
 
 
 

 
 

Makine teslimatında makinenin açılmadığı ve termal üfleme borusu, yüksek basınçlı 10 m hortum, 
söz konusu sürümle uyumlu nozul aksesuarları ile donatıldığından emin olun.  

8. TESLİMAT 

9. STANDART AKSESUARLAR 
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Makinenin nakliyesinde: 
1. makineyi güç kaynaklarından çıkarın; 
2. tabanca ve yüksek basınçlı hortum gibi makineye bağlı tüm aksesuarları sökün; 
3. makine gövdesini bir yatağa yerleştirin be bağlayın; 
4. makineyi sabitleyin; 
5. kaldırma teçhizatının kollarını yatağın altına yerleştirin ve sistemin sabitlik seviyesini 

doğrulayın  
 

 

 
     DİKKAT! 

Makinenin ağırlık, kapasite ve toplam boyutunun “teknik bilgilerde” verilen ile 
aynı olduğundan emin olun.  
Makineyi düz, pürüzsüz ve sağlan zeminlerde taşıyın; makineyi pürüzlü 
yüzeylerde hareket ettirmeyin. 
Yetkisiz personeller makineden uzak tutulmalıdır. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Makinenin en yüksek performansta kullanımı için, makine kurulumu talimatlarımız ışığında 
gerçekleştirilmelidir. Makineyi kullanmaya başlamadan önce makinenin destek ünitesine tamamen 
yatay olduğundan emin olun.  

 
 

11.1 SU KAYNAĞI 
 

 
Su kaynağı hortumu D’yi E girişine takın (Res. 5’e 
bknz.). İç çapı en az Ø 16 ÷ Ø 18 mm olan bükülme ve 
donma önleyici destekli hortum kullanmanızı öneririz. Su 
tedariği en az 15 l/dk, giriş ısısı 60°C, minimum basınç 2 
bar ve maksimum basınç yaklaşık 3.5 bara eşit 
olmalıdır.  

 

E 
 
 
 
 
 

D 
Şek 3 

 

Su hortumunu musluğa takın.  

 

 

10. TAŞIMA VE NAKLIYE 

11. KURULUM 
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11.2 GÜÇ KAYNAĞI 
 

Makine topraklı ve aşırı yüklenme veya enerji kaçağı durumlarında elektriği kesen cihazlarla 
kontrol edilen sabit bir güç kaynağına takılmalıdır  
Makine güç kaynağına kalifiye elektrikçiler tarafından takılmalıdır. Güç kaynağının yürürlükteki 
yasalara uygun bir şekilde korunduğundan emin olun.  
Uzatma kablosu kullanılması durumunda fiş ve priz su geçirmez özellikte olmalıdır.   

 
 

DİKKAT!  

Makineye uygun olmayan bağlantı kabloları tehlike teşkil edebilir.  
 
 

11.3  AKSESUARLARIN YENİDEN TAKILMASI  
 

 
 
 
 

 
Yüksek basınçlı hortum A’yı B tabancasına takın 
ve hortumun diğer ucunu sabitleme somunu C’yi 
sıkarak makinenin giriş yerine yerleştirin (Bknz. 
şek. 4) 

 
 
 

 
A 

C 
 
 

 
B 

 

 
Res 4 

 

 

11.4 DEPO İKMALİ 
 

 
 
 
F Yakıt deposonu (Dizel) gazla doldurun (bknz. şek. 
5)  

 
G deterjan deposunu “BILL CAR FORTE” tipi yüksek 
basınçlı su jeti ile yıkama yapmaya uygun geri 
dönüşümlü bir ürün ile doldurun.  

 
 

 
G 

F 
 
 
 
 

 
Şek 5 
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Çalışmanın kontrol edileceği kontrol panelinin kullanımı oldukça kolaydır. A düğmesinin 3 
pozisyonu vardır: 

 

 
Poz.1 

 

OFF makine kapalı 
demektir. 

 
Poz.2 

İkinci orta pozisyon motor 
pompasının açık olduğu 
anlamına gelir.  

 
Poz.3 

Üçüncü ON pozisyonu 
brülörün açık olduğu 
anlamına gelir. 

 

B düğmesi termostatı açar ve değer ölçekleri yoluyla 0 ila 150 °C arasında ısı sağlar. 
 

C ölçeği pompadaki basıncı gösterir. 
 

 

 

12. DEVREYE ALMA 
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13.  ÇALIŞMA BASINCININ DÜŞÜRÜLMESI 

 

 

 

Kullanmak üzere olduğunuz yüksek 
basınçlı su jeti makinesinin çalışma 
basıncını düşürme olasılığı vardır. Vana 
bölümünde bulunan makinenin kapağını 
açın, vananın kolunu tutun ve saat yönünde 
çevirerek basıncı düşürün (res. 6). 
Makine doğru nominal basınç seviyesinde 
tedarik edilmiştir. Dolayısıyla pompadaki 
ciddi hasarlardan korunmak amacıyla 
basıncın yükseltilmesi mümkün değildir.  

 

 
1 

 Şek 6 

 
 

 

ÖNEMLİ! Basınç tabloda belirtilenin üzerinde olmamalıdır. (Bölüm 5 
TEKNİK BİLGİLER) 

 

 
 
 
 
 

 
 

İşin sonunda kalıntı hortumu basıncını boşalttıktan ve güvenlik şeridini tabancaya taktıktan sonra, 
elektrik kablosunu ve hortumunu zarar görmeyeceği şekilde sarın. Yıkama makinesini buzlanma 
olmayacak ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edin. Makine zeminde ya da 
sağlamlığına zarar verebilecek tırtıklı yüzeylerde saklanmamalıdır.  

 
 
 
 

 
 
 

Gulersan müşteri talebi üzerine aşağıda resimleri bulunan ve birçok işin kolay bir şekilde 
yürütülmesini sağlayan kullanışlı aksesuarlarını tedarik eder.

Hidrolik sistem, basıncın kalibrasyon değerinden yüksek olması durumunda müdahelede bulunan 
bir emniyet valfi ile donatılmıştır.  

14. DEPOLAMA 

15. AKSESUAR 
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DÖNER FIRÇA 
Araç, yüzey, tekerlek 

vb. yıkama için 
kullanılır. 

 

       HİDRO KUM 
PÜSKÜRTME ALETİ 

DÖNER-JET 
NOZUL 

En inatçı kirleri bile 
söker atar. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Makine her koşul altında kullanıcılara en güvenli kullanım şartlarını sağlamak üzere tasarlanmış 
ve üretilmiştir. Bunun yanında bazı önlenemeyen olası riskler bulunmaktadır.  

   DİKKAT! 

Bu riski azaltmak için bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları izlemenizi, makine emniyet cihazlarını 
kurcalamamanız ve durdurmamanızı ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanmanızı öneririz.  

 
Makineyi kullanacak, bakımını veya temizliğini yapacak personelin geçerli güvenlik kurallarından 
haberdar olması gerektiğini de hatırlatırız.  
Dolayısıyla, aşağıdaki tehlike durumlarına dikkat ediniz: 

 
YÜKSEK ISI 
Yanmalı gaz çıkışı yüksek ısıda olduğundan dolayı yanık riski bulanmaktadır. Yüksek ısı içeren 
tüm parçalar özel plastik bir koruma ile bağlanmıştır fakat yine de yanmalı gaz çıkışına yakın 
bölgeler tehlikelidir ve bu risk etikette belirtilmiştir.   

 
DENGE KAYBI 
Makinede denge kaybı yaşanabilir. Bu sebeple makinenin düz ve en fazla 20° eğimli yüzeylerde 
kullanılması gerekmektedir. Makine durma noktasına getirilirse makinenin sabitlenmesini öneririz. 

 
TEHLİKELİ MAL VE MADDELERİN EMİSYONU 
Toz deterjan yerine sıvı deterjan kullanılması önerilir. Kullanılan ürün yürürlükte olan kurallar 
uyarınca geri dönüştürülebilir olmalıdır. 

  
Makineyi hayvan ve / veya insan ya da makinenin kendisini yıkamak için kullanmayın. Makine jetini 
kıyafet veya ayakkabılar temizlemek için doğrudan kendinize veya diğer insanlara tutmayın. 

16. KALINTI RISKI 



KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU sayfa 15 

 

 

 

GÜÇ KAYNAĞI 
Makine bir güç kaynağı şebekesinden elektrik ile çalıştırılır. Güç kaynağı sebebiyle ortaya çıkan 
riskleri azaltmak için aşağıdaki cihazlar kullanılmalıdır: 

 toprak bağlantısı sağlayan bir bağlantı parçası içeren güç kaynağı şebeke bağlantı 
terminalleri; 

 yürürlükte kurallara uygun cihaz seçimi; 

 (besleme voltajına bağlı iç parçaları olan) elektrik cihazları uygun bir IP derecesi (koruma 
derecesi) olan plastik gövde içine yerleştirilir; ne olursa olsun kullanıcı bu alan içinde 
çalışmakla yükümlüdür;  

 kullanıcı sadece kurulum ve/veya bakım fazında makineye müdahele edebilir. 
 

YÜKSEK BASINÇLI SU VE BUHAR 
Mevcut hidrolik akım su şebekesinden gelen sui le beslenir. Mevcut riskin azaltılması için 
aşağıdakiler gereklidir:  

 hidrolik akımda, tasarım fazında belirlenen maksimum basınç bir vana tarafından kısıtlanır; 

 yürürlükteki kurallara uygun parça seçimi;  

 akıma ve alınacak önlemlere uygun olarak yapılacak bakım ile ilgili tüm talimatları içeren el 
kitabının kullanımı ve saklanması; 

 Hidrolik akıma uygun olarak yapılacak bakım ile ilgili tüm talimatları içeren el kitabının 
kullanımı ve saklanması (örn: su şebekesine bağlanma, kablo çeşitleri). 



GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 
Mevcut gürültü seviyesi ışığında (bu kullanım ve bakım kılavuzunda bahsedildiği gibi) kalıntı riski 
düşüktür. 
Kullanıcıların altında olduğu riskin değerlendirilmesi (maruz kalınma süresine de bağlı olarak) 
işveren tarafından Mesleki Sağlık ve Güvenlik kuralları gereğince gerçekleştirilmelidir. 

 
KAYMA, TÖKEZLEME, DÜŞME 
Makine bir su veya diğer sıvıların olduğu bir havuz oluşturabilir ve düşme tehlikesine yaratabilir. 
Bu yüzden kullanıcılar makineyi kullanmadan önce koruyucu ayakkabı giymelidir ve makinenin 
kullanılacağı alanda su/sıvı akıtma yolu olduğundan emin olunmalıdır.  

 
 

YILDIRIM 
Makine tekerleklerinde iyi derecede elektrik yalıtımı mevcuttur. Bu yüzden makinenin yıldırım 
çekme olasılığı düşüktür. Bunun dışında makine, fonksiyonlarını tehlikeye sokacak kötü hava 
şartlarında koruma altına alınabilir.  
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Makine güvenlik için uyarı notları ile birlikte tedarik edilir. Bunun yanında makinenin kullanılacağı 
ülkede geçerli kurallara da uyulmalıdır. Aşağıda kullanılan farklı etiket ve anlamlarının verildiği 
tabloyu bulabilirsiniz: 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Dikkat!  Yüksek ısı yanmalı gaz çıkışı, yanma riski  4 Su kaynağı 

 

2 

Dikkat! Yüksek basınçlı jeti insan, hayvan, elektrik ekipmanı vb. 
doğrultmayın 
Makinenin imhası için sadece yetkili şirketlerle anlaşın. 

 

5 
 

Yakıt deposu 

3 Üfleme borusuna iletim. 6 Deterjan 
deposu 

 

 

 
 

DİKKAT! 
Tarih plakasının olduğundan ve kolayca okunduğundan emin olun. Aksi durumda plakayı 
değiştirin. Plaka istemek için size en yakın bayi ile iletişime geçin.  

17.  MAKİNE ÜZERİNDE KULLANILAN SEMBOL VE ETİKETLER 
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DİKKAT! 
 

 Tüm bakım operasyonları makine yatay bir yüzeye konumlandırıldığında ve güç ve su 
kaynaklarından çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır. 

 Sadece konuda kalifiye personel tamir ve/veya bakım işlemlerini gerçekleştirebilir.  

 Özenli bir bakım ve doğru kullanım makinenin verimi ve güvenliği açısından ön koşuldur.  

 Makinenin sabit ve düzenli fonksiyon göstermesini sağlamak amacıyla üretici tarafından tedarik 
edilen veya onaylanan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. 

 Kullanmakta olduğunuz makine doğru çalışma/işlemenin garanti edilmesi amacıyla onaylı 
testlere tabi tutulmuştur. 

 Makinenin uzun süre kullanılmaması ve bunun ardından tekrar kullanılmaya başlaması 
durumunda bir miktar suyu temiz su gelene kadar bobinden akıtmanız tavsiye edilir.  

 

Olağan ön kontrollerin yanında makinenin düzenli olarak, örneğin aşağıdaki aralıklarla denetimden 
geçmesi gerekir;  

 
1) GÜNLÜK 
Bir yağ ölçme çubuğu yardımıyla yağ pompasının seviyesini ölçün. Gerekliyse yağ ekleyin (tavsiye 
edilen yağ tipi: SAE 15W/40). İlk yağ ölçümü makinenin kullanımından 1 hafta sonra yapılmalıdır.  
Besleme hortumu ve uzatma kablosunun çalışma koşullarını kontrol edin.  

 
2) İKİ HAFTADA BİR VE 50 SAATLİK ÇALIŞMA VARDİYA ARDINDAN 
Bir hava jeti yardımıyla su girişinde bulunan su filtresini temizleyin. 

 
3) AYDA BİR VEYA 100 SAATLİK ÇALIŞMA VARDİYA ARDINDAN 
Motor başlığını temizleyin. 

 
4) AYDA BİR VEYA 200 SAATLİK ÇALIŞMA VARDİYA ARDINDAN 
Nokta 1’de açıklandığı gibi ilk yağı pompanın tepesine koyun. 
Yakıt filtresini değiştirin. 
Yakıt pompasının filtresini temizleyin. 

18. BAKIM 



KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU sayfa 18 

 

 

 

 
 

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 
1. 1 kg kabuk giderme maddesini 10 litre su içeren bir kapta seyreltin, 
2. Su kaynağı bağlantısını kesin, 
3. Makine gövdesini çıkarın, 
4. Emiş borusunu deterjan deposundan çıkarın ve içinde kabuk giderici madde bulunan bir 

kaba yerleştirin, 
5. Üfleme borusunu alın ve nozulu çıkarın, 
6. Üfleme borusunu içinde kabuk giderici madde bulunan bir kaba yerleştirin, 
7. Makineyi 20 dakika boyunca soğuk su İle çalışmaya bırakın,  
8. Bu çalışmanın ardından, deterjan emme borusunu deposuna tekrar yerleştirin,  
9. Makine gövdesini yerleştirin, 
10. Su kaynağını bağlayın, 
11. Temiz su çıkmaya başlayan kadar makineyi üfleme borusu üzerinde nozul olmadan bir süre 

çalıştırın, 
12. Nozulu üfleme borusu üzerine yerleştirin. 

 

 

 
 

Yedek parça ile ilgili tüm isteklerinizi Gulersan’a aşağıda bilgileri vererek gönderebilirsiniz: 

 makine modeli 

 seri numarası 

 üretim yılı 

 açıklama ve miktar 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Makinenin hurdaya ayrılması gerektiği durumlarda makinenin kullanılacağı ülkede yürürlükte olan 
kurallar geçerli olacaktır. Makine metal ve geri dönüştürülebilir plastik materyallerden oluşur. 
Pompada bulunan çevre kirletici yağ ve elektrik ve elektronik materyaller ev atığı kategorisinde 
bertaraf edilmemelidir.  

 
Makine ve parçalarının özellikle yağ drenajı ve elektrik/elektronik materyallerin hurdaya ayrılması 
için yetkili atık bertaraf merkezlerine başvurulması gerekir.    

19.  BOBİNİN İÇ TEMİZLİĞİ 

20.  YEDEK PARÇALAR 

21. HURDAYA AYIRMA 
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22.  TEK FAZLI ELEKTRIK EKIPMANI 
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23.  ÜÇ FAZLI ELEKTRIK EKIPMANI 
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24. HATA, SEBEP VE ÇÖZÜM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

high 

HATA SEBEP ÇÖZÜM 

SU ÇIKMIYOR 
Su filtresi kirli. 
Emme valfi tıkanmış.  
Üfleme borusu tıkanmış. 

Temizle veya değiştir. 
Emme valfini kontrol et. 
Nozulu temizle. 

 
 
 

 
YETERSİZ BASINÇ 

Deterjan valfi açık ve hava alıyor 
Yetersiz su 
Pompa hava alıyor 
Valf eskimiş 
Nozul eskimiş veya uygun değil 
Contalar eskimiş 
Su ısısı çok yüksek 
Bobin pullanmış 

Kontrol et. 
Su kapasitesini kontrol et. 
Pompayı kontrol et.  
Değiştir. 
Değiştir. 
Değiştir. 
Isıyı kontrol et.  
Pulları ortadan kaldır. 

 
 
 
 
 
 

BROLÖR 
ÇALIŞMIYOR 

Çok fazla hava alıyor 
Gaz yağı filtresi kirli 
Pompa/gaz yağı filtresi kirli 
Brülör nozul kirli       
Termostat arızalı 
Elektromanyetik valf tıkanmış veya 
arızalı 
Elektrot ateşlemesi yeterli değil 
Debi ölçer ve/veya basınç kontrolörü 
arızalı 
Pompa-motor çifti eskimiş 
Yetersiz voltaj 

Kontrol et. 
Değiştir. 
Temizle veya 
değiştir. Değiştir. 
Değiştir. 
Değiştir. 
Değiştir. 
 
Değiştir. 
 
Değiştir. 
Kontrol et. 

 

GÜRÜLTÜ 

Hava emişi 
Valfler eskimiş, kirli veya tıkanmış 
Su ısısı çok yüksek 

Hava emiş kanalını 
kontrol et. 

 
YAĞIN İÇİNDE SU 
OLMASI 

Su/yağ mühürleri eskimiş 
 
Havadaki nem oranı çok yüksek  

Değiştir. 
 
Kontrol et. 

BAŞLIKTA YAĞ 
SIZINTISI 

Mühür Sisteminin o-halkalı contası 
eskimiş 

Değiştir. 

START DÜĞMESİNE 
BASINCA MAKİNE 
ÇALIŞMIYOR 

Fazla ısınmadan dolayı fiş 
çalışmıyor 

Fiş, kablo ve prizi kontrol 
edin. 

MOTOR ANİDEN 
DURUYOR 

Fazla ısınmadan dolayı termal 
koruma müdahelesi 

Voltajın gerektiği 
seviyede olduğundan 
emin olun. 

 

 



KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU sayfa 22 

     25. GARANTİ 

 

 

 

Makine garantisi ile ilgili olarak, makinenin satın alınma tarihinde hazırlanan GARANTİ 
SERFİKASI ile geçerli kılınan GARANTİ KOŞULLARI bölümünde belirtilen şartlara bakınız.  

 

 

 
 

Bu kılavuz test edilen makine, ölçüm yöntemleri ve ses gücü seviyesinin belirlenmesi için 

amaçlanan sonuçları UNI EN ISO 3744:2009 standardı uyarınca açıklar. 

Test sırasında, kaynak normal makine çalışmasını simule etmek için başlatılmıştır. 

Ses seviyesi ölçümleri UNI EN ISO 3744:2009 - Ek C uyarında kaynaktan 2 m uzakta ve yerden 

yüksekte gerçekleştirilmiştir. 

Arkaplan ses seviye ölçümü su basınç temizleyici çalışmaz durumdayken yapılmıştır. 

26.1 BASINÇ SEVIYESI VE SES GÜCÜ 
 

Sonuçlar 

Yapılan ölçüm ve hesaplamalardan alınmıştır (UNI EN ISO 3744:2009 uyarınca) 
 
 

Kullanıcının yerindeki ses basıncı Lp [dBA] 80.1 

Ses gücü seviyesi Lw [dBA] 90.3 

 

 

26.2 YAYILAN TITREŞIM 
 

İlgili ölçümler yapılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 
 

 
 

Sulu temizleyici açıklaması 

 

Boru sapı 
[bknz şek 
1] 

 

El-kol sistemine iletilen 
titreşimler 

Awsum [m/s2] 

Müdahele 
seviyesi (81/08 
Kanun 
Hükmünde 
Kararname’ye 
bknz) 
[m/s2] 

 
1 1.45 

 

Makine Modeli: JOLLY 2.5 
 2 1.10  

 

 

26. SES ÖLÇME VE TITREŞIM 
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Garantinin geçerli olduğu sürece Gülersan makina bileşenlerinin iyi kalitede tutulacağını garanti 

eder; bu geçerlilik süresi makinanın teslimatına müteakiben başlar ve süresi ilgili yasanın 

yürürlükte kalmasına bağlıdır. Garanti yalnızca, garantinin geçerli olduğu sure boyunca, malzeme 

ve işleme ile ilgili olarak arızalı olduğu onaylanan tüm parçaların ücretsiz değişimini ve onarımını 

kapsamaktadır; müşteri parçaların veya elektrik bileşenlerinin yıpranması ya da makinanın kötü 

kullanılması nedeniyle oluşmuş durumlarda garantiden yararlanamaz; parçalarla ilgili işçilik ve 

nakliye masraflarını karşılamaya ilişkin esaslar garanti şartları çerçevesinde onaylanacaktır; 

Gülersan tarafından imal edilmemiş parçalar ile ilgili garanti hakları bu parçaların tedarikçisinin 

sağladığı garanti ile sınırlıdır. Ayrıca, müşteri veya üçüncü taraflarca makineye veya parçalarına 

müdahale edilmesi durumunda veya kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması ya da cihazın 

dikkatsiz kullanılması halinde müşteri garantiden yararlanamaz. Bunun dışında, Gülersan’ın onayı 

olmadan kullanıcı tarafından makinede yapılan hiçbir değişiklik garanti kapsamına girmez. Müşteri 

sadece orijinal yedek parçaları kullanabilir ve bunları yetkili teknik servisimize gönderebilir. Garanti 

sertifikası ayrıntılı bir şekilde doldurulmalı ve Gülersan’ın ULUSAL adresine makinenin satın 

alınmasından sonra 10 gün içinde göndermelidir. Yukarıda belirtilen kuralın tamamı veya bir 

kısmının yerine getirilmemesi durumunda garanti haklarının iptal edilmesi söz konusu olabilir. 

Yukarıda bahsi geçen garanti hakkını kullanabilmek için müşteri bir sonraki sayfada verilen 

Garanti Belgesini göstermek zorundadır.  

27. GARANTİ KURALLARI 


