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Hazırlayan                                

Çağla ÖZÜNÖZÜ                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                
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Genel Müdür 

 
Yürürlülük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

1. Makine çalıştırılmadan önce göz ile kontrolü yapılmalı ve makine elektrik bağlantılarını kontrol ederek 
enerji geldiğinden emin olunmalıdır. 

2. Çekilmiş halde olan kahvenin, kahve haznesinin içine sıkıştırma aparatı ile hafifçe sıkıştırılarak doldurulması 
gerekmektedir. Asla parmaklar kullanılmamalıdır. 

3. Kahvenin kahve haznesinde hazır ve suyun hazır olduğunu bildiren ışık ya da ikaz lambası yanmadan 
makinenin düğmesine (basınç sistemini devreye sokar)  basılmamalıdır. 

4. Makineye asla ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. Çalışma yapmadan önce eller mutlaka kurutulmalıdır. 

5. Makinenin yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan personeller tarafından kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

6. Kullanımı sırasında, su sıçramalarına ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edilmelidir. 

7. Makinenin su kabına sadece soğuk ve temiz içme suyu doldurun. Bakteri üremesini önlemek amacıyla 
suyun her gün düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir. 

8. Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdeği doldurulmalıdır. Çekirdek haznesine katkı 
maddeleri ile işlem görmüş veya öğütülmüş kahve çekirdeği doldurulmamalıdır. 

9. Makinenin çekirdek kahve haznesine asla sıvı bir malzeme doldurulmamalıdır. 

10. Makinenin öğütme bölümünün zarar görmemesi için, karma ve ham kahve çekirdekleri kullanılmamasına 
özen gösterilmelidir. 

11. Makinenin toz kahve haznesine sadece öğütülmüş kahve veya temizleme tableti koyulmalıdır. Temizleme 
tabletleri ile makinenin ıslatma ünitesinde biriken yağlar temizlenir. 

12. Makine ile çalışırken karamelize edilmiş toz kahveler kullanılmamalıdır. Kahve içindeki şeker makineye 
yapışarak makinenin ıslatma ünitesinde tıkanıklığa sebebiyet verebilir.  

13. Süt ileten kanallar özenle ve düzenli olarak temizlenmelidir. Süt, doğası gereği bakteri barındırır ve yeterli 
temizlik sağlanamadığında bakteriler çoğalır. 

14. Makine uzun bir süre kullanılamayacak ise arka kısmında yer alan ana düğme 0’ a getirilmelidir. 

15. Makinenin temizlik ve bakımının sadece elektriği kesildikten sonra (fiş prizden çekili iken) yapılmasına özen 
gösterilmelidir. 

16. Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanılmamalıdır. Cihazın hiçbir 
parçası bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. 

17. Makinenin kullanımı, bakımı ve temizliği sadece kullanan personel tarafından yapılmalıdır. 

18. Makine temizliği sırasında kullanılan malzemeler insan sağlığına zarar vermeyecek yapıda olmalıdır. 

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

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

 


