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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. Bu cihaz sadece endüstriyel mutfaklarda tulumba ve köfte şekillendirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. 

2. Cihazı amacı dışında kullanmayınız. 

3. Bu cihaz elde taşınamaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı kullanınız. 

4. Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. 

5. Elektrik güç kaynağına bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. 

6. Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 

7. Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır. 

8. Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara 
göre yapılmalıdır. 

9. Cihazı kullandığınız yerde yeterli aydınlatma olduğuna dikkat ediniz. 

10. Cihazı kullanırken hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız. 

11. Cihazın, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yerlere montajı uygun değildir. 

12. Cihazı boşta çalıştırmayınız. 

13. Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınız. 

14. Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınız. 

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

16. Cihaz çalışırken dişli tertibatına müdahalede bulunmayınız. 

17. Cihazı çalıştırmadan önce hazne bölümünü yıkayınız ve kurulayınız. 

18. Cihazı çalıştırmadan önce otomatik şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde cihaz 
durmayacağından hazne ve kapağa ciddi zarar verebilir. 

19. Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz. 

20. Cihazın dış yüzeyinin, hamur dirseğinin hazne ve hazne kapağının temizliğini ıslak bez ile yapınız, daha sonra 
kurulayınız. 

21. Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız. 

22. Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi takdirde elektrik motoruna su kaçar ve 
yanmasına neden olur. 

23. Cihazın bakımı sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. 

24. Cihazın periyodik bakımını her 15 günde bir yapınız. 

25. Ana mil ve dişli tertibatını kullanım sıklığına göre yağlayınız. 

  

 


