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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 pişirme sıcaklığına gelmeden kullanılmaya başlanmamalıdır. 

2. Kızartılacak olan malzemelerin fritöz sepetini çok sıkıştırmayacak şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir. 

3. Cihazın sürekli kullanımında yağının düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 

4. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır. 

5. Cihaz ile çalışma sırasında kesinlikle katı yağ kullanılmamalı, sadece sıvı yağ kullanılmalıdır. 

6. Cihazın yağ haznesinde yağın bulunmadığı durumlarda cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

7. Yağ değişiminin özellikle cihaz soğuk durumda iken yapılması gerekmektedir. 

8. Cihaz ile çalışma esnasında konulacak sepetin içine kesinlikle su veya sulu herhangi bir şey konulmamalıdır. 

9. Çalışma sırasında çıplak elle sepetin içine asla müdahale edilmemelidir. 

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

11. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra sepet doğrudan yağın içinden çıkartılmamalı, sepeti askıya alarak 
yağın süzülmesi beklenmelidir. 

12. Kızartma işlemi sona erdiğinde sepet sadece tutma kulbundan tutularak kaldırılmalı ve ürünlerin yağı 
süzülünceye kadar beklenmelidir. 

13. Cihazın kullanımı sona erdiğinde, cihazın ısı termostatının kapalı konuma getirilmesi gerekmektedir. Açma 
kapama anahtarı kapalı konuma getirilmelidir. 

14. Cihazın kullanılmadığı zamanlarda elektrik ve gaz ile bağlantısının kesilmiş olması gerekmektedir. 

15. Her kullanımdan sonra cihazın temizliği yapılmalıdır. Elektrik ve gaz bağlantılarına kesinlikle su veya yağın 
bulaşmamasına dikkat edilmelidir. 

16. Gün sonunda yağ ve gıda artıklarının olduğu yağdanlık bölmesinin temizliği yapılmalıdır. 

17. Cihazın temizlenmesi sırasında içine asla su dökülmemeli ve ana gövde nemli bir bez ile temizlenmelidir. 
Ana gövde asla akan suyun altında yıkanmamalıdır. 

18. Cihazın temizliği esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri kimyasal temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. 

19. Sepet, su ile yıkanırsa hemen kurulanmalı ve yağlanmalıdır. Aksi takdirde sepette paslanma oluşumu 
gözlenebilir. 

20. Herhangi bir arıza durumunda müdahalede bulunulmamalıdır. Derhal teknik personele veya yetkili servise 
haber verilmelidir. 

 

 


