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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 güneş görmeyen bir alanda tutulmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

2. Cihaz kullanmaya başlamadan önce ana vana açılmalı ve kullanım ihtiyacına göre gaz musluğu kapalı 
durumdan açık duruma getirilmelidir. 

3. Brülörün ateşlenmesi için emniyet valfi çevirilmeli ve yaklaşık 5-10 saniye bekledikten sonra yanıcı madde 
vasıtası ile brülör ateşlenmelidir. Yandıktan sonra emniyet valfi tam açık konuma getirilmelidir. 

4. Cihaza asla ıslak ya da nemli ellerle dokunulmamalıdır. Çalışma yapmadan önce eller mutlaka 
kurutulmalıdır. 

5. Cihazın yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan personeller tarafından kullanılması engellenmelidir. 

6. Çalışma esnasında cihazın etrafında yanabilen her türlü katı, sıvı malzemeler (elbise, petro kimya ürünleri, 
ahşap, plastik malzemeler, kesme blokları, perde vb.) kesinlikle bulundurulmamalıdır. 

7. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın, alev parlaması gibi durumlarda paniğe kapılmadan 
gaz vanası ve elektrik şartelleri kapatılarak yangın söndürücülerle müdahale edilmelidir. Alevleri söndürmek 
için su asla kullanılmamalıdır. Su ateşin daha da büyümesine neden olur. 

8. Cihazın kullanımı sırasında yere yağ dökülmemesine dikkat edilmeli ve yere dökülen yağ olursa kaymayı 
önlemek için mutlaka temizlenmelidir. 

9. Gaz kokusu duyduğunuzda veya gaz alarmı öttüğünde cihaz vanası ve gaz ana vanası derhal kapatılmalı, 
kapı ve pencereler açılmalı, kıvılcım veya alev oluşturabilecek elektrik düğmesi açılıp kapatılmamalı, çakmak 
vb. aletler kullanılmamalıdır. 

10. Cihazın etrafında şakalaşılmamalı ve yanan cihaza şaka ile de olsa el veya başka bir uzuv değdirilmemelidir. 

11. Cihazda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ederken kesinlikle ateş kullanılmamalıdır. 

12. Cihaz üzerinde bakım veya temizliğe başlamadan önce cihazın kapatılmış ve soğumuş durumda olduğundan 
emin olunmalıdır. 

13. Cihazın temizlik ve bakımının sadece emniyet valfinin tam kapalı konuma getirilip gaz kesildikten sonra 
yapılmasına özen gösterilmelidir. 

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

15. Cihazın kullanımı tamamlandıktan sonra herhangi bir tehlike oluşmaması için gaz vanası kapatılmalıdır. 

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

17. Cihazın temizliği sırasında kullanılan malzemeler insan sağlığına zarar vermeyecek yapıda olmalıdır. 

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

19. Temizlikten sonra, ızgaranın pişirme yapılan alanları paslanmanın önlenmesi amacıyla iyice yağlanmalıdır. 

20. Cihazın iç ve dış temizliği sırasında buharlı temizlik aletleri kullanılmamalıdır. Buhar, elektrik ileten parçalara 
sızarak kısa devreye sebep olabilir.  

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

 


