
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi

POSEIDON CC 6500

KULLANIM KILAVUZU



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmi! ve son derece titiz kalite kontrolünden 

geçmi! POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makine’mizi 

seçti"iniz için te!ekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına 

duydu"unuz güveni göstermi! oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size 

ödedi"inizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almı! 

oldu"unuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandı"ınız 

takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili 

arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET 

Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize  

0800 219 02 79 no’lu 

ücretsiz tüketici danı!ma hattından ula!abilirsiniz. 

#yi günlerde kullanmanız dile"iyle.

Saygılarımızla...
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1- Ta!ıma Sapı

2- Devir Ayarlama Dü"mesi

3- Açma-Kapama Anahtarı

4- Pompayı Devreye
 Sokan Anahtar 

5- Motor Gövdesi

6- By-pass Adaptörü

7- $amandıra

8-  Motor Filtresi

9-  Kazan Ara Gövde Filtreleri

10- Kazan Ara Gövdesi

11- Yönlendirici Egzoz

12- Temiz Su Tank Rekoru

13- Kazan Kilitleme Mandalı

14- Kazan

15- Temiz Su Tankı

16- Kazan Emi! A"zı

17- Araba Gövdesi

18- Döner Tekerlekler
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MAK!NEN!N BÖLÜMLER!
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1- Hortum

2- By-pass Hortumu

3- Su Pompalama Tetikli  
 Hortum Sapı

4- Uzatma Boruları

5- Teleskobik Boru

6- Komple Süpürücü Gövde 

7- Koltuk ve Dö!eme   
 Süpürücü Aparatı

8- Kenar - Kö!e ve Radyatör  
 Süpürücü Aparatı

9-  Halı Yıkama Aparatı

10-  Koltuk ve Dö!eme 
 Yıkama Aparatı

11- Cam ve Sert Zemin   
 Aparatı

12- Ka"ıt Toz Filtre

13- Bez Toz Filtre

14- Halımatik

15- Koku Solüsyonu
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AKSESUARLAR



UYARI: MAK!NEY! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

 olmadı"ını kontrol ediniz.

 emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.

 aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
 kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça
   için en yakın yetkili servisine ba!vurunuz.

 mutlaka fi!ini prizden çekiniz.

 taktirde yetkili servis tarafından de"i!tirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo  
 ile kullanmayınız.

 ba!ka bir amaçla kullanmayınız.

 temizlik ve bakım i!lerine ba!lamadan önce kapatınız ve mutlaka
 fi!ini prizden çekiniz.

 kabloya dolo!acak !ekilde hareket ettirmeyiniz.

 motor filtresinin takılı olması gerekmektedir.

 takdirde makinenin emi! gücü max. seviyede kalır.

 çalı!mayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

 vakumlamayınız. 

 ya" gibi sıvıları vakumlamayınız.

 engelliler ve deneyimsiz ki!ilerin kullanımı için dizayn edilmemi!tir.
 Bu tür ki!iler sorumlu ki!iler tarafından  gözetim altında tutulmalıdır.

EMN!YET KURALLARI



Hortumu kazan emi! a"zına iterek takınız.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup
kazan üzerine yerle!tiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sa"a-sola bastırarak kilitleyiniz.

Kazan içerisinde “MAX. SU SEV!YES!” ile
belirtilmi! olan su seviyesine kadar su

NOT: Su miktarının “MAX. SU SEV!YES!” ile
belirtilmi! olan su seviyesi miktarından az
olmaması gerekmektedir.

Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç  
kısımdan emi! a"zına takınız.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.

Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldü"ü 
gibi sa"a-sola do"ru çekerek açınız. 

SU SEV#YES#

SU F!LTREL! KURU VAKUMLAMA



sonra da temizlemek istedi"iniz yüzeye göre 
seçti"iniz uygun süpürücü aparatı teleskobik 
boruya monte ediniz.

süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına 
monte ederek kullanabilirsiniz. 

Makinenizin  elektrik kablosundaki fi!i prize 
takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi 
çalı!tırınız.

Devir ayarlama dü"mesini temizlemek iste"iniz 
yere göre ayarlayınız. Perde temizli"i için min. 

seviyesinde kullanmanız daha uygundur.

NOT: Kuru vakumlama i!lemi yaparken pompayı 
devreye sokan anahtar kapalı konumda 
kalmalıdır.

Temizlemek istedi"iniz yüzey üzerine seçti"iniz 
uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle 
kuru vakumlama i!lemini gerçekle!tiriniz. 

Teleskobik boru üzerindeki dü"meyi ok yönünde 
iterek teleskobik boruyu uzatabilir veya 
kısaltabilirsiniz.

NOT: Makinenizi su filtreli temizleme
i!leminde kesinlikle susuz kullanmayınız. 

D!KKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik 

içerisindeki suyun a!ırı derecede köpürmesine 
neden oldu"unda makinenizin çalı!masını 
durdurarak suyu de"i!tiriniz. KÖPÜREN su 
de"i!tirilmezse köpük motora kadar ula!abilir 
bu da makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

SU F!LTREL! KURU VAKUMLAMA



Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.

Kazan kilitleme mandallarını resimde
görüldü"ü gibi sa"a-sola do"ru çekerek açınız.

Kazan içerisinde su varsa bo!altınız. 
NOT: Makinenizin  yıkama  fonksiyonunu
kullanırken kazan  içerisine su koymayınız.

D!KKAT! Yıkama fonksiyonunu kullanırken  
yönlendirici egzozu takmayınız takılı ise
çıkartınız. Aksi halde köpürmeye neden olur.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup kazan 
üzerine yerle!tiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sa"a-sola bastırarak kilitleyiniz.

Temiz su tankını yakla!ık 7 lt. su ile doldurunuz 
ve içine köpü"ü kontrollü “Fantom 

Temiz su tankının üzerinde bulunan su veri!

çevirerek kilitleyiniz.

Kazan ara gövdeyi kazan üzerine yerle!tiriniz.

A
B

C

D

MONTAJ VE YIKAMA FONKS!YONU



Halı yıkama i!leminde; resimde görüldü"ü gibi 
birbirine ekleyerek monte etti"iniz uzatma 

daha sonrada halı yıkama aparatını uzatma 
borularına monte ediniz.

#ki uzatma borusu yerine tek boru
kullanabilece"iniz gibi hiç uzatma borusu
kullanmadan da halı yıkama aparatını direkt su
pompalama tetikli hortum sapına monte ederek 
kullanabilirsiniz.

Resimde görüldü"ü gibi ince su hortumunu
borular üzerindeki kanallara yerle!tiriniz.
NOT: Borular üzerindeki su hortum kanalları
bir hizada olmalıdır.

Resimde görüldü"ü gibi ince su  hortumunun 

çevirerek kilitleyiniz.

Cam ve sert zemin yıkama i!leminde; resimde 
görüldü"ü gibi halı yıkama aparatının ucuna 
cam ve sert zemin aparatını takınız.
NOT: Uzatma borularının monte edilmesi ve
onların su pompalama tetikli hortum sapına 
monteleri halı yıkama i!leminde yapılanlarla 
aynıdır.

B
A

Koltuk yıkama i!leminde;  koltuk yıkama
aparatını direkt su pompalama tetikli hortum 
sapına takınız. Resimde görüldü"ü gibi koltuk 
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MONTAJ VE YIKAMA FONKS!YONU



Makinenizin elektrik kablosundaki fi!i prize
takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi
çalı!tırınız.

Devir ayarlama dü"mesini max. konuma
getiriniz.

Pompayı devreye sokan anahtarı açık konuma
getiriniz.

Temizlemek istedi"iniz yüzey üzerine !ampuanlı 
suyu püskürtmek için resimde gösterildi"i gibi 
teti"i sıkınız.

Yeterli miktarda su sıktıktan sonra teti"i

kesilecektir.

Yıkadı"ınız yüzeye püskürtülen !ampuanlı
suyu çekmek için yıkama ba!lı"ını resimdeki
gibi geriye do"ru çekiniz böylelikle kirli suyu
aksesuar yardımıyla makinenizin kazanına
vakumlamı! olacaksınız.

Yıkama i!lemine ba!lamadan önce yıkayaca"ınız 

kontrol ediniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKS!YONU



Hortumu kazan emi! a"zından çekerek çıkartınız. 

Motor gövdesinde bulunan by-pass adaptörü üzerindeki rekora basarak saat 

Temiz su tankı üzerindeki su veri! hortumunu çekerek çıkartınız.

Su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekora 

hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekora basarak saat yönünün 

#nce su hortumunu boruların üzerindeki su hortum kanallarından çekerek 
çıkartınız.

Boruları ve aparatları çekerek çıkartınız.

D!KKAT ED!LECEK HUSUSLAR

kullanınız. Uygun olmayan halı yıkama !ampuanı veya yedek parça
kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.

NOT: Kirli su bıraktı"ınız takdirde kazan içerisinde kötü koku olu!ur.

$ampuanlı su bitti"inde pompa anahtarını mutlaka kapatınız. 

AKSESUARLARIN SÖKÜLMES!

YIKAMA FONKS!YONU 



Kazan kilitleme mandallarını sa"a-sola do"ru 
çekerek açınız.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.

Su filtre egzozunu kazanın iç kısmından 
çıkartınız.

Kazan içerisinde su varsa bo!altınız.
NOT: Makinenizin  sıvı vakumlama fonksiyonunu 
kullanırken kazan içerisine su koymayınız.

Birbirine ekleyerek monte etti"iniz uzatma 

vakumlayaca"ınız yere  göre seçti"iniz uygun
aparatı uzatma borularına monte ediniz.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup kazan
üzerine yerle!tiriniz ve kazan kilitleme 
mandallarını sa"a-sola bastırarak kilitleyiniz.

Hortumu kazan emi! a"zına iterek takınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulundu"u
yer derin ise yeterli hava akımının 
engellenmemesi için seçti"iniz aparatı sıvının
içine tamamen sokmayınız. E"er sıvı bir yüzey
üzerinde ise kullandı"ınız uygun aparatla ileri
geri hareketle vakumlama i!lemini 
gerçekle!tiriniz. 

Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi
çalı!tırınız.

Devir ayarlama dü"mesini max. konuma 
getiriniz.

NOT: Sıvı vakumlama i!lemi yaparken pompayı 
devreye sokan anahtar kapalı konumda 
kalmalıdır.

D!KKAT! Sıvı vakumlama i!leminde kazan
içerisine hiçbir aksesuarın takılmaması
gereklidir.

#ki uzatma borusu yerine tek boru 
kullanabilece"iniz gibi hiç uzatma borusu
kullanmadan da  sıvı vakumlayaca"ınız yere 
göre seçti"iniz uygun aparatı direkt teti"e
monte ederek kullanabilirsiniz.

Makinenizin elektrik kablosundaki fi!i prize
takınız.

NOT: Sıvı vakumlama yaparken kazan ara
gövdeyi ve yönlendirici egzozu takmayınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.

Kazan kilitleme mandallarını resimde
görüldü"ü gibi sa"a-sola do"ru çekerek açınız.

Ka"ıt toz filtreyi kazan emi! a"zı arkasındaki
toz torba klipslerine takınız ve bez toz filtreyi
resimdeki gibi kazana yerle!tiriniz.
 
NOT: Bez ve ka"ıt toz filtreyi birlikte kullanınız.

Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldü"ü 
gibi sa"a-sola do"ru bastırarak kilitleyiniz.

Hortumu kazan emi! a"zına iterek takınız.

Temizlenecek yüzeye göre seçti"iniz süpürücü
aparatları ileri geri hareketleriyle süpürüme
i!lemini gerçekle!tiriniz.

KA"IT VE BEZ TORBALI KURU VAKUMLAMA



Kazan içerisinde “MAX SU SEV!YES!” ile
belirtilmi! olan su seviyesine kadar su

NOT: Su miktarının “MAX SU SEV!YES!” ile
belirtilmi! su seviyesi miktarından az
olmaması gerekmektedir.

Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç  
kısımdan emi! a"zına takınız.

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.

Kazan kilitleme mandallarını resimde
görüldü"ü  gibi sa"a-sola do"ru çekerek
açınız.

SU SEV#YES#

HAVA TEM!ZLEME ÜN!TES!N!N KULLANIMI

Motor gövdesini ta!ıma sapından tutup kazan
üzerine yerle!tiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sa"a-sola bastırarak kilitleyiniz.

Kazan ara gövde üzerindeki filtrelere “Fantom  
oda parfümünden” 4-5 damla damlatınız.

Makinenizin elektrik kablosundaki fi!i prize
takınız.



Açma-kapama anahtarını açarak makineyi
çalı!tırınız.

Devir ayarlama dü"mesini min. konumuna 
getiriniz.

NOT: Makinenizin hava temizleme filtresi
fonksiyonunu kullanırken pompayı devreye
sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Makineniz çalı!ırken emi! a"zına hortum veya
hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

zamanla zarar verece"inden  öncelikle cihazın 
içerisinde sıvı bırakmayınız.

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

Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

motor kısmını kurulayınız. Kazanı da bo!altıp 
kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu 
çalı!tırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda 
partiküllerin kalarak kötü kokuların olu!ması
engellenmi! olacaktır.

sadece silerek temizleyiniz. 

Aksesuarları silerek veya yıkayarak 
temizleyebilirsiniz.

HAVA TEM!ZLEME ÜN!TES!N!N KULLANIMI

TEM!ZL!K VE BAKIM
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Ka"ıt ve toz filtreyi her doldu"unda yenisi ile 
de"i!tiriniz. Bez toz filtreyi silkeleyerek 
temizleyiniz.

Emi! gücünün dü!memesi için yönlendirici 
egzozunun kirlendikçe temizlenmesi 
gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin 
kirlendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak
temizleyebilirsiniz.

TEM!ZL!K VE BAKIM
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TÜKET!C! HAKLARI

rçalar rından kaynaklanan kırılmalar  
 har 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 yonunun   
 olmaması durum a
 ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren ba!lar.  

 ba!ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

 - Satılanın ayıpsız bir misle ile de"i!tirilmesini isteme haklarından birini  
 kullanabilir.

 de"i!tirilen parça bedeli ya da ba!ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret  
 talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 malın ayıpsız misli ile de"i!tirilmesini talep edebilir.

 nedeniyle i!levini yitiren parçalar ve bu parçaların i!levlerini yitirmesi   
 nedeniyle olu!an hasar ve arızalar garanti kapsamı dı!ındadır. 

avuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

Yanlı! kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı   
 dı!ındadır.

V veya f r farklı v
 kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dı!ındadır.

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



TEKN!K ÖZELL!KLER

TYPE W 11-1
Anma Gerilim : 220-230 V AC
Anma Frekans : 50 / 60 Hz
Max Güç  : 2400 W.
A.E.E.E. Yönetmeli"ine Uygundur.

Net A"ırlık : 11.5 kg
IPX4

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

TÜKET!C! HAKLARI

veya cihaz parçalarının dü!ürmesinden kaynaklanan arızalar   
 garanti kapsamı dı!ındadır.

ayi tarafından ka!elenip imzalanmayan garanti belgeleri   
 geçersizdir.

 çıkabilecek uyu!mazlıklarda yerle!im yerinin bulundu"u veya tüketici   
 i!leminin yapıldı"ı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   
 Mahkemesine ba!vurabilir.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlı"ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi  
 Genel Müdürlü"üne ba!vurabilir.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. !ti.

Merkez Mahallesi $.Yılmaz Özdemir Cad. 
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - #stanbul - Turkey     

www.fanset.com - info@fanset.com


