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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. Benmari, ısıtılan suyun sıcaklığı ile yemek kaplarının ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Cihazı amacı  
dışında kullanmayın. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder. 

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

3. Cihaz davlumbaz kullanılarak çalıştırılmalıdır. Davlumbaz olmayan alanlarda kullanılmamalıdır. 

4. Benmari su sıcaklığı en az 85 °C olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

5. Su sıcaklığı istenilen değere geldiğinde termostatın ışığı sönecektir. Ardından yemekleri (en az 65 °C) 
gastronomlarıyla benmari içine koyun. 

6. Sık aralıklarla benmarinin su seviyesi kontrol edilmelidir, yeterli değilse su ilavesi yapılmalıdır. 

7. Cihaz çalışır durumdayken çıplak el veya başka bir uzuv cihaza temas ettirilmemelidir. 

8. Cihazın kullanımı sırasında sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanılmalıdır. 

9. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır. 

10. Servis yemek dağıtımı bittiğinde şalteri kapatılarak elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

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

12. 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 kullanılmamalı, yangın söndürme cihazlarıyla müdahale edilmelidir. 

13. Cihazın rezistansları paslanmaz çelikten imal edildiğinden ötürü, cihaz asla susuz çalıştırılmamalıdır. 

14. Cihaz temizliğine başlarken elektrik bağlantısı kesilmeli ve cihazının soğuması beklenmelidir. Sonrasında 
benmari içerisindeki su boşaltılmalıdır. 

15. Cihazın temizliğine başlamadan önce gastronomları alınmalı, benmarinin suyu boşaltılarak iç yüzey temizliği 
yapılmalıdır. 

16. Temizlik sırasında asla basınçlı su kullanılmamalıdır. Önce kaba kirler alınmalıdır. Sıcak su ile hazırlanan 
genel amaçlı dezenfektan solüsyonu ile benmarinin iç ve dış yüzeyleri silinmelidir.  

17. Temizlik sırasında cihaz su ile durulanmalıdır. Benmarinin dış yüzeyi ve benmari kapakları temizlik bezi 
yardımıyla paslanmaz çelik yüzey parlatıcısı ile parlatılmalıdır. 

18. Temizlik sonrası benmari suyu yeterince doldurulmalıdır. 

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

 

 


