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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 sadece su ile kullanım için tasarlanmıştır. Diğer sıvıları kaynatmak için kullanmayın. Bu durumda 
tehlikeye yol açabilir. 

2. Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce içerisinde su olup olmadığı kontrol edilmeli ve cihaz, içerisinde su 
olmadan çalıştırılmamalıdır. 

3. Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın. Ellerinizi kurutmadan 
cihaza müdahalede bulunmayın. 

4. Cihaz amacı dışında kullanılmamalıdır. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder. 

5. Cihaz gereğinden fazla su ile doldurulmamalıdır. Maksimum çizgisinin hizası geçilmemelidir. Kaynayan su 
dışarı sıçrayabilir. 

6. Cihazın kapağı, sıcak buhar kulpu üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. 

7. Cihazın kullanımı sırasında su kaynarken cihazın kapağı asla açılmamalıdır. 

8. Cihazın tamamen soğuduğundan emin olmadan ısıtıcı plakaya dokunulmamalıdır. 

9. Cihazı kaldırırken sadece tutamağından tutulmalıdır. 

10. Cihaz sabit ve düz bir yüzeyde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Cihaz parçalara ayrılmamalıdır. 

11. Cihazın fişi prizden çıkartılırken kablosundan çekilmemelidir. 

12. Cihazın elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara 
sürtünmesini engelleyin. 

13. Cihaz üzerinde herhangi bir parça değişikliğinde sadece yetkili servis veya teknik personel müdahalede 
bulunabilir. Parça değişikliği durumunda sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen 
parçalar kullanılmalıdır. 

14. Cihaz veya elektrik kablosu suya daldırılmamalıdır. 

15. Cihaz patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanılmamalı ve 
cihazın kullanımı sırasında etrafta sıcak makine ekipmanlar olmamalıdır. 

16. Cihaz temizlenmeden önce fişi prizden çekilmeli ve temizlik sonrasında tamamen kurutulmalıdır. 

17. Cihazın kullanımı, bakımı ve temizliği sadece kullanan personel tarafından yapılmalıdır. 

18. Cihazın temizliği asla basınçlı su ile yapılmamalıdır. Cihaz ılık köpüklü suya batırılmış bezle temizlenmelidir. 

19. Cihazın temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanılmamalı ve cihazın hiçbir parçası 
bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. 

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

 

 


