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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. Makine çalıştırılmadan önce su şebekesi kontrol edilerek suyun geldiğinden emin olunmalı ve makine 
elektrik bağlantıları kontrol edilerek enerji geldiğinden emin olunmalıdır. 

2. Makinenin start düğmesine basılır ve suyun makine içine dolması sağlanır. Su alma işlemi tamamlandıktan 
sonra makine yıkamaya hazırlanır. 

3. Tabaklar kesinlikle ön duşlama yapıldıktan sonra yıkanmalıdır. Aksi halde, katı yemek atıkları yıkama 
pompasının bozulmasına sebebiyet verebilir. 

4. Sepetlere yerleştirilen malzemelerin makine içine sürülmesi sırasında el ve parmak sıkışmalarına dikkat 
edilmelidir. 

5. Yıkama işlemi tamamen bitmeden makine kapağı asla açılmamalıdır.  

6. Yıkama işlemi bittikten sonra kontrol panelindeki program lambası söndükten sonra kapak açılarak sepet 
dışarı çıkartılır. 

7. Sepetlerin sıkışmasını önlemek için yıkandıktan sonra hemen alınmasına dikkat edilmelidir. 

8. Malzemelerin kirliliğine göre tank içerisinde ki su düzenli olarak değiştirilmelidir. 

9. Yıkama esnasında yıkama filtresi kesinlikle çıkartılmamalıdır. Yıkama filtresi su değişimlerinde çıkartılıp 
temizlenip tekrar takılmalıdır. 

10. Makinenin aşırı çalıştırılması gereken zamanlarda 4 saatte 1 saat olacak şekilde dinlendirilmesine dikkat 
edilmelidir. 

11. Makineye koyulacak olan deterjan miktarına dikkat edilmelidir. Fazla deterjan bulaşıkların makineden kirli 
çıkmasına sebebiyet verebilir. 

12. Kullanılan deterjan ve parlatıcıların insan sağlığına uygun ve solunuma zarar vermeyecek yapıda olmasına 
özen gösterilmelidir. 

13. Yıkama işlemi bittikten sonra yıkama ve durulama kolları yerinden sökülerek fıskiyelerde ve kolların içinde 
kalabilecek atıklar tazyikli su, fırça, ince tel vb. yöntemlerle temizlenmeli ve tekrar yerine takılmalıdır. 

14. Gün sonunda tahliye (taşıma) borusu yerinden çıkartılarak tank içindeki pis suyun tamamının boşaltılması 
sağlanmalıdır. Emiş filtresi yerinden çıkartılarak tazyikli su ile temizlenmelidir. 

15. Makinenin dış yüzeyi tazyikli suyla asla yıkanmamalıdır. 

16. Makinenin bakımının sadece elektriği kesildikten sonra (fiş prizden çekili iken) yapılmasına dikkat 
edilmelidir. 

17. Makinenin kullanımı ve bakımı sadece kullanıcı tarafından yapılmalıdır. 

18. Makine de herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik 
personele veya yetkili servise haber verlmelidir. 

 

 


