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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. Bu cihaz endüstriyel mutfaklarda yemek pişirmek amacıyla kullanılır. 

2. Fırın amacı dışında kullanılmamalıdır. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder. 

3. Fırının açma düğmesiyle fırını çalıştırın ve gerekli uygun ısıya ulaşmasını sağlayın. (Ortalama 180 °C) 

4. Pişirilecek malzeme hazırlanıp fırına konduktan sonra gerekli ısı ve zaman ayarları yapılmalıdır. 

5. Fırının kullanımı sırasında içerisine malzeme yerleştirecekseniz koruyucu eldiven mutlaka kullanılmalıdır. 
Eldiven olmadan asla müdahalede bulunulmamalıdır. 

6. Fırın içerisine asla çıplak elle müdahalede bulunulmamalıdır. Fırın çalışır halde iken sürekli gözetim altında 
tutulmalıdır. 

7. Eğer fırın uzun süre kullanılmayacak ise su ve elektrik kaynaklarının bağlantıları kesilmelidir. 

8. Fırının yakınlarında gaz veya patlayıcı sıvılar bulundurulmamalı, kullanılmamalı veya makinenin içine alkol 
içeren sıvılar sokulmamalıdır. 

9. Fırının kullanımı sırasında eğer yüksek sıcaklıkta ise, kapağı aniden açılmamalıdır. (sıcak buhardan sebep 
yanık tehlikesi vardır.) 

10. Fırının kullanımı, bakımı ve temizliği sadece kullanan personel tarafından yapılmalıdır. Sorumlu olmayan 
çalışanlar asla müdahalede bulunmamalıdır. 

11. Fırının temizliğini yapmadan önce fişini çekin. Fırının tamamen kapalı olduğundan, soğutulmuş olduğundan 
emin olunmalıdır. 

12. Aşırı inatçı kir ve yağların daha kolay çıkarılması için fırının soğumamış olması tercih edilebilir. (65-70 °C) 

13. Fırın asla basınçlı su ile yıkanmamalı ve parçaları akan suyun altında tutulmamalıdır. Fırın ılık köpüklü suya 
batırılmış bir bez ile temizlenmelidir. 

14. Fırının temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanılmamalıdır. Cihazın hiçbir parçası 
bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. 

15. Fırının doğru çalışması ve bakımının doğru yapılması için, özel olarak bunun için tasarlanmış ürünler 
kullanılarak temizlenmelidir. 

16. Kum bazlı veya aşındırıcı ürünler kullanılmamalıdır. Ayrıca iç parçaları etkileyebileceğinden cihazın dışını 
temizlemek için hortum da kullanılmamalıdır. 

17. Fırın kapağı gibi paslanmaz çelik bölümlere paslanmaz çelik parlatıcısı direkt olarak uygulanabilir. 

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

 

 


