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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, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, 
restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) pişirici yüzeyler arasında tost pişirmek için üretilmiştir. 

2. Makineyi amacı dışında kullanmayınız. 

3. Elektrik bağlantı kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara 
sürtünmesini engelleyiniz. 

4. Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş ise arıza ehil kişi tarafından giderilmelidir. 

5. Mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır. Prizin toprak hatlı olduğunu kontrol ediniz. 

6. Elleriniz nemli veya ıslakken, makinenin fişine dokunmayınız. 

7. Makineyi elektriğe bağlamadan önce kapalı konumda olduğundan emin olunuz. 

8. Makineyi elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayınız. 

9. Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayınız. 

10. Makinenin çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya 
ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır. 

11. Makineyi kullanmadığınız sürelerde elektrik bağlantısını kesiniz. 

12. Makinenin başka cihazlar ile arasında en az 30 cm olduğundan emin olunuz. 

13. Makinenin 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. 

14. Makinenin hava alması gerekir. Makinenin hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız. 

15. Makinenin kullanıldığı zeminin yanmayan malzemeden yapılmış ve düz bir zemin olduğundan emin olunuz. 

16. Sıcak cihazların yanında çalıştırmayınız. 

17. Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyiniz. 

18. Makinenin sıcak yüzeylerinden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanınız. 

19. Temizleme öncesi mutlaka elektrik ile bağlantısını kesiniz. 

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

21. Her kullanımdan sonra mutlaka pişirme yüzeylerini iyice temizleyiniz. 

22. Pişirme yüzeyini temizledikten sonra temiz yağ ile yağlayınız. Aksi halde pas oluşacaktır. 

23. İçine su dökmeyiniz. Ana gövdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz. 

24. Makineyi basınçlı ve akan su ile temizlemeyiniz. 

25. Makine taşınacaksa eğer taşıma işleminden önce elektrik bağlantısını kesiniz. 

26. Makineye yapılacak herhangi bir bakımdan önce elektrik ile bağlantısını kesiniz. 

 


