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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. Elektrikli çorbalık ayrı bir tencere veya pişirme grubu içerisinde hazırlanarak servise veya tüketilmeye hazır 
hale getirilmiş çorba, sulu yiyecek v.b. sıvı içecek ve yiyeceklerin sıcak tutulması amacıyla kullanılır. Cihazı 
kullanım amacı dışında kullanmayınız. 

2. Cihaz servis ekipmanıdır, bu cihaz ile çorba pişirilemez. 

3. Isıtma kazanında mutlaka yeterli seviyede su olmalıdır. Aksi taktirde rezistanslar zarar görebilir ısıtma işlemi 
gerçekleşmeyebilir. Kontrolünüzü yapınız. Cihazın su haznesinde su yok iken kesinlikle çalıştırmayınız. 

4. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız. Cihazın hava alması gerekir. 

5. Elektrik bağlantısı kaçak akım tehlikesine karşı besleme sigortasına 30 mA’lik kaçak akım sigortası konularak 
yapılmalıdır. Kaçak akım sigortası bulunmayan yerlerde çalıştırmayınız. 

6. Cihazı mutlaka topraklı priz ile kullanınız. Prizin toprak hatlı olduğunu kontrol ediniz. 

7. Besleme kablosunda bir arıza olması durumunda arıza yalnızca ehil kişiler tarafından giderilecektir. 

8. Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir, yerden 100 cm yükseklikteki 
topraklı prize takarak kullanınız. 

9. Cihazın taşıma işleminden önce elektrik bağlantısını kesiniz. 

10. Cihazı yan saplarından tutarak dik bir şekilde taşıyınız ve herhangi bir yere çarpmayınız veya devirmeyiniz. 

11. Cihazın içerisinde sıcak su varken kesinlikle taşımayınız. İçerisindeki sıcak su boşaltıldıktan sonra ve cihaz 
soğuduktan sonra taşıyınız. 

12. Cihazı elektriğe bağlamadan önce kapalı konumda olmasına dikkat ediniz. 

13. Cihazın kullanıldığı zeminin yanmayan malzemeden yapılmış ve düz bir zemin olduğundan emin olunuz. 

14. Cihaz üzerinde bulunan genel uyarı işaretlerini dikkate alınız. 

15. Gün içindeki her kullanımdan sonra iç kabı sökerek elde veya makinede yıkayınız. 

16. Homojen ısınma ve dibe çöküntüleri önlemek amacıyla belirli aralıklar ile çorbayı karıştırınız. 

17. Cihazı kullanmadığınız taktirde fişini çekiniz. 

18. Cihazın su haznesindeki kireçlenmeyi yalnızca limon tuzu ya da sirke ile temizleyiniz. Kimyasal temizleyiciler 
cihazı arızalandırabilir. 

19. Cihazı bütün halinde bulaşık makinesine atmayınız. Basınçlı su ile yıkamayınız veya su içerisine 
daldırmayınız. 

20. Temizlik esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri kimyasal temizlik malzemeleri kullanmayınız. 

21. Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemelerin (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya 
ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulunmadığından emin olunuz. 

22. Cihazın başka cihazlar ile arasında en az 30 cm olmasına dikkat ediniz ve sıcak cihazların yanında 
çalıştırmayınız. 

23. Cihazı yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız. 

24. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden 
(varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için 
asla su kullanmayınız. 

25. Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanınız. 

 

 


