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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) meyve suyu ya da ayran soğutulup servise hazır hale getirmek için üretilmiştir. 

2. Cihaz belirtilen amaç (şerbet ve ayran yapımı) dışında kullanılmamalıdır. 

3. Cihaz elektriğe bağlanıp çalıştırılmadan önce kapalı konuma getirilmelidir. 

4. 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. 

5. Kullanılan diğer cihazlarla arasında belirli bir mesafe olmalıdır. 

6. Cihazın kullanımı sırasında etrafında sıcak cisimlerin olmamasına dikkat edilmelidir. 

7. Cihazın sadece cihazla ilgili eğitim almış personeller tarafından kullanılması gerekmektedir. Sorumlu 
personel dışında ki çalışanlar kullanmamalıdır. 

8. 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. 

9. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır. 

10. Cihazın kullanımı esnasında yakınında sıcak makine ekipmanlar bulundurulmamalıdır. 

11. Cihazın kullanılmadığı sürelerde elektrik bağlantısının kesilmiş olması gerekmektedir. 

12. Cihazın motor kısmı kesinlikle su ile temas ettirilmemeli, temizlik ve bakım sırasında içine su kaçmamasına 
dikkat edilmelidir. 

13. Cihazın içinde su var iken kesinlikle taşınmamalı ve taşıma işlemi gerçekleşmeden önce elektrik bağlantısı 
kesilmelidir. 

14. Cihazın temizliği sırasında basınçlı su kullanılmamalı ve akan suyun altında yıkama işlemi yapılmamalıdır. 

15. Cihazın temizliği yapılırken ana gövde ve çevresinin temizliği nemli bir bez ile yapılmalıdır. 

16. Cihazın bakım onarımı veya temizliği yapılmadan önce mutlaka elektrik ile bağlantısı kesilmeli ve elektrik 
kablolarına su değmemesine dikkat edilmelidir. 

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

 

 


