
 
 

 
 
 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.                           
SU SEBİLİ 

GÜVENLİ KULLANIM İSG TALİMATI 

 
 
 
 

Doküman No Yayınlanma Tarihi Revizyon Tarihi/No Tarih Sayfa 

ÜİSGB.TL.20 01.01.2020 00 - 1 / 1 

 

 

 
Hazırlayan                                

Çağla ÖZÜNÖZÜ                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                
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1. Bu cihaz sadece içme suyu ısıtmak ve soğutmak amacıyla kullanılmaktadır. 

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

3. Cihaz daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır. 

4. Su sebilinin sarsıntısız çalıştırılması ve durması gerekir. Su sebilinin yatay ve sağlam zemin üzerinde dengeli 
durması gerekmektedir. Bu işlem damacana konmadan önce yapılmalıdır. 

5. İyi bir havalandırma için su sebilinin arkasında en az 15 cm’ lik açık alan bırakılmalıdır. 

6. Çatlak, delik vs. nedeniyle su sızdıran damacanalar kullanılmamalıdır. 

7. Isıtma sistemine zarar vermemek amacıyla, sıcak su musluğundan su gelmeden önce ısıtma fonksiyonu asla 
çalıştırılmamalıdır. 

8. Su sebilinin bulunduğu ortamda sıcaklığın 10 - 43  C̊ arasında olması gerekir. Su sebilinin bundan soğuk veya 
sıcak ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez. 

9. Sıcak su içinde su olmadığında ısıtma butonu asla açık konuma getirilmemelidir. 

10. Cihazın üzerinde su damacanası yokken asla ısıtma fonksiyonu çalıştırılmamalıdır. 

11. Cihazın üzeri örtülmemeli ve herhangi bir cisimle kapatılmamalıdır. 

12. Cihaz, elektrik fişine her zaman ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

13. Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın. 

14. Su sebilinin soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği arka kısımlarda kesici ve delici aletler kullanılmamalıdır. 
Kondanser gaz kanallarının veya boru uzantılarının delinmesi durumunda püskürecek soğutma gazı cilt 
tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olabilir. 

15. Taşıma veya yer değiştirme esnasında cihaz 45 ’̊den daha fazla yana yatırılmamalıdır. 

16. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesi 
engellenmelidir. Elektrik kablosu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutulmalıdır. 

17. Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma 
tehlikesinin olmadığından emin olunmalıdır. 

18. Cihaz asla patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında 
kullanılmamalıdır. 

19. Cihaz temizlenmeden önce fişi prizden çekilmeli ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapılmamalıdır. 

20. Su sebilinin hijyen açısından kullanım esnasında oluşabilecek kirlenmelere karşı 3 ayda bir temizlenmesi 
gerekmektedir. 

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

 


