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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, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, 
turistik tesisler, büfeler gibi) sıcak çikolata ve salep servisi için üretilmiştir. 

2. Cihazın konulacağı set altı tezgahın ayakları ayarlı olmalı ve cihazın terazi düzleminde çalışması 
gerekmektedir. 

3. Cihaz elektriğe bağlanıp çalıştırılmadan önce kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır. 

4. Cihaz belirtilen amaç (salep, çikolata ve süt ısıtma) dışında kullanılmamalı ve cihazın kullanım şekline 
kesinlikle uyulmalıdır. 

5. Salep, süt ve çikolata ısıtıcısının düğmeleri ıslak elle kullanılmamalıdır. 

6. Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanılmalıdır. 

7. Cihazın kullanımı sırasında içine yalıtkan ve iletken herhangi bir malzeme sokulmamalıdır. 

8. Cihazın su haznesinde su yok iken cihaz asla çalıştırılmamalı ve cihazın su haznesine gereğinden fazla su 
konulmamalıdır. 

9. Cihazın kullanımı esnasında yakınında sıcak makine ekipmanlar bulundurulmamalıdır. 

10. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır. 

11. Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya 
ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır. 

12. Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından 
kullanılmalıdır. 

13. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden 
(varsa) gaz vanaları ve elektrik şalterleri kapatılarak yangın söndürücü kullanılmalıdır. Alevi söndürmek için 
asla su kullanılmamalıdır. 

14. Cihaz içinde su var iken kesinlikle taşınmamalı ve taşıma işlemi gerçekleşmeden önce elektrik bağlantısı 
kesilmelidir. 

15. Salep, süt ve çikolata ısıtıcısının elektrik fişi, kablosundan tutularak çıkarılmamalıdır. Kabloda olabilecek 
herhangi bir hasarda elektrik çarpabilir. 

16. Cihazın bakım onarımı veya temizliği yapılmadan önce mutlaka elektrik ile bağlantısını kesilmelidir. Elektrik 
kablolarına su değmemesine dikkat edilmelidir. 

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

 

 


