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Hazırlayan                                

Çağla ÖZÜNÖZÜ                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlülük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

1. Cihaz kullanılmadan önce, cihazın ana gövdesinde ve üzerinde yer alan donanımlarda herhangi bir kusur 
olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. 

2. Cihaz her zaman düzgün ve yatay bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır. 

3. Cihaz kullanım esnasında gözetim dışında bırakılmamalı ve cihaz sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına 
konulmamalıdır. Açık aleve veya yanıcı buharlara maruz bırakılmamalıdır. 

4. Kahve demlenirken veya temizlik işlemi sırasında ya da kaynama noktasının otomatik belirlenmesi 
sırasında, pişirme haznesinin kapağı asla açılmamalıdır, pişirme haznesinin başlığı asla çıkarılmamalıdır. 
Eller kahve servis memesinin altında tuttulmamalıdır. Ciddi derecede haşlanma tehlikesi söz konusudur. 

5. Pişirme haznesinin başlığı ve kahve servis memesi kullanım sırasında aşırı ısınır ve bu durumda, dışarı çıkan 
buhardan dolayı yanma tehlikesi meydana gelebilir.  

6. Kullanımdan sonra pişirici hazne yüzeyinde yüksek sıcaklık olabilir. Temastan kaçınılmalıdır. 

7. Cihazın örneğin sert bir yüzeyin üzerine düşmesi durumunda, cihaz artık kullanılmamalıdır. Gözle 
görünmeyen hasarlar dahi, cihazın fonksiyonel güvenliği üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. 

8. Hasar görmüş olan bir elektrik kablosu varsa, tehlikelerin önlenmesi amacıyla üretici, üreticinin yetkili 
servisi veya teknik personel tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. 

9. Cihazın elektrik kablosunun, cihazın sıcak bileşenlerinden uzak tutulması gerekmektedir. 

10. Cihaz uzun süre boyunca kullanım dışı kaldığında, herhangi bir arıza durumunda, tehlike durumunda, her 
zaman fişi prizden çıkarılmalıdır. 

11. Fişi prizden çıkarırken kesinlikle elektrik kablosundan tutularak çekilmemeli, her zaman fişin kendisi 
tutularak çekilmelidir. 

12. Havalandırma deliklerini örtmeyin! Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir sıvı ve toz dökülmemelidir. 

13. Temizlikten önce, cihaz tamamen soğutulmalıdır. 

14. Dış gövde temizliği yapmadan önce cihaz kapatılmalı, fişinin çekilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan 
emin olunmalıdır. 

15. Elektrik çarpması riskinin önlenmesi amacıyla, cihaz suyla temizlenmemeli ve suyun içine daldırılmamalıdır.  

16. Cihazda herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik 
personele veya yetkili servise haber verilmelidir. 

 

 


