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GBO -2A 66x176x180 cm 6 -
230 V

50 / 60 Hz
- 3x2,5 mm2 16

GBO -3A 156x76x180 cm 6 -
230 V

50 / 60 Hz
- 3x2,5 mm2 16

32*3

İÇ  HA C İM Ö LÇ ÜLERİ

GBO -1A 66x86X180 cm 6 -
230 V

50 / 60 Hz
- 5x4 mm2 16

GETF -3M 40x60 cm 6 - 20 -
380 V

50 / 60 Hz
450 5x4 mm2

32

GETF -2M 40x60 cm 4 - 14 -
380 V

50 / 60 Hz
300 5x4 mm2 32*2

GETF -1M 40x60 cm 2 - 8 -
380 V

50 / 60 Hz
175 5x4 mm2

32*2

GETF -3L 40x60 cm 15 - 40 -
380 V

50 / 60 Hz
810 5x4 mm2 32*3

GETF -2L 40x60 cm 10 - 28 -
380 V

50 / 60 Hz
560 5x4 mm2

16

GETF -1L 40x60 cm 5 - 16 -
380 V

50 / 60 Hz
350 5x4 mm2 32

GKF -GMC -16/11 40x60 cm 16 10
40+1,5

34400 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
550 3x1,5 mm2

32

GKF -EMC -16/11 40x60 cm 16 10 34 -
380 V

50 / 60 Hz
500 5x6 mm2 64

GKF -ED5 C O MB 40x60 cm 5+2 10 22,3 -
380 V

50 / 60 Hz
465 5x4 mm2

32

GKF -GD10 40x60 cm 10 10
33,6+1,3

28900 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
402 3x1,5 mm2 16

GKF -ED10 40x60 cm 10 10 20,5 -
380 V

50 / 60 Hz
372 5x4 mm2

32

GKF -GD5 40x60 cm 5 10
33,6+1

28900 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
395 3x1,5 mm2 16

GKF -ED5 40x60 cm 5 10 12 -
380 V

50 / 60 Hz
365 5x4 mm2

64

GKF -5 C O MB 40x60 cm 5+2 10 20,5 -
380 V

50 / 60 Hz
325 5x4 mm2 32

GKF -14 40x60 cm 14 10 29,5 -
380 V

50 / 60 Hz
265 5x6 mm2

16

GKF -9G B22 40x60 cm 9 10
22,4+0,9

19260 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
270 3x1,5 mm2 16

GKF -9G A 1 40x60 cm 9 10
22,4+0,9

19260 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
270 3x1,5 mm2

16

GKF -9 40x60 cm 9 10 21 -
380 V

50 / 60 Hz
250 5x4 mm2 32

GKF -5G B22 40x60 cm 5 10
22,4+0,6

19260 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
215 3x1,5 mm2

40x60 cm 5 10
22,4+0,6

19260 kcal/h

NG 20mbar

LPG 30mbar

II2H3B/P

230 V

50 / 60 Hz
215 3x1,5 mm2 16

T2: TEKNİK BİLGİLER

MO DEL
TA V A

Ö LÇ ÜSÜ

TA V A

A DEDİ

TA V A LA R 

A RA SI mesafe

cm

GÜÇ

kW

GA Z ELEKTRİK

V  - Hz

A ĞIRLIK

kg

KA BLO

 KESİTİ

mm2

O TO MA TİK

SİGO RTA

A

GKF -5 40x60 cm 5 10 11,6 -
380 V

50 / 60 Hz
195 5x4 mm2 32

GKF -5G A 1
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YERLEŞİM ŞEMASI 

 

  

1-ÜST GÖRÜNÜŞ 

2- YAN GÖRÜNÜŞ 

DUVAR 

CİHAZ 

CİHAZ 

DUVAR 

DAVLUMBAZ 
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KURULUM BİLGİLERİ 

Kurulum, fırınlar konusunda bilgi sahibi profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. 

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve cihazı 

kullanacak kişilerin okumasını sağlayınız. Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, 

kullanımı, bakım ve temizliği hakkında önemli bilgiler içerir bun nedenle kılavuzu kullanacak kişi 

ve teknisyenin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde saklayınız. Greenoks model cihazlarınıza ne kadar 

özen gösterirseniz cihazınız o derece uzun ömürlü olur. 

Kılavuzdaki yazı kurallara uyulmamasından doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur. 

 

NAKLİYE, TAŞIMA ve YERLEŞİM 

Nakliye ve Taşıma 

• Nakliye sırasında nakledileceği araca bağlanarak taşınması gerekmektedir. 

• Nakliye ve taşıma sırasında cihazın kapaklarını kapatıp, açılmaması için bantlayınız. 

• Nakliye ve taşıma sırasında cihazın üzerine başka bir ağırlık koymayınız ve fırınları üst 

üste istifleme yapmayınız. 

• Taşıma esnasında cihazı kesinlikle yan yatırmayınız, dik taşıyınız. 

• Cihazın zarar görmemesi amacıyla uygun taşıma araçları kullanınız.  

• Transpalet veya forkliftle yapılan taşımalarda, taşıma araçları ehliyet sahibi kişiler 

tarafından kullanılmalıdır. 

• Cihazı kullanım yerine dik vaziyette ve tekerlekleri üzerinde iterek götürebilirsiniz. 

 

Yerleşim 

• Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu soyunuz 

• Cihazın yüzeyini aşındırıcı olmayan bir çözücü ile temizleyiniz. 

• Cihazı uygun çalışabilmesi için duvar ile cihaz arasındaki mesafenin en az 10 cm 

olmasını sağlayınız. Cihazı kesinlikle duvara dayamayınız. Bkz Yerleşim şeması 

• Cihazı koku ve duman oluşumunu önlemek için yeterli havalandırmanın yapılabildiği 

bir davlumbaz altına yerleştiriniz. Davlumbaz ile cihazın arası en az 20 cm olmalıdır. 

• Kurulum yüzeyi güvenlik şartlarına uygun olması açısından düz bir zeminde olmalıdır. 

 

KULLANIM ALANI 

ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ bu kullanma kılavuzu ile ürettiği 

Elektrikli Fırınların belirli bir amaç için;  ekmek ve pasta pişirilmesini (unlu mamüller) sağlamak 

için niteliğini ya da uygunluğunu zımni garantiler. Hiçbir durumda ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS 

ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİİ onun müdürleri ve/ veya idari personeli, çalışanları yada 

yetkili satıcıları; Kullanma kılavuzu yada elektrikli fırınlar içerisinde herhangi bir kusur ya da 

hatadan dolayı , herhangi bir dolaylı, özel, rastlantsal ya da sonuçsal zararlardan ve 

ziyanlardan  (kar kayıpları, iş kaybı, işin kesintiye uğraması ve benzeri zararlar da dahil olmak 

üzere) ötürü sorumlu tutulamaz. 

Bu el kitabı içinde yer alan GREENOKS elektrikli fırınlara ait spesifikasyonlar  ve bilgiler sadece 

bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiştir. Herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın herhangi 

bir zamanda üretici tarafından değiştirilebilir. Bilgiler ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL 

MUTFAK SANAYİİ tarafından verilmiş bir taahhüt şeklinde yorumlanamaz. 

* greenoks , ALİ DEMİRÖZ’ ün tescil edilmiş markasıdır. 
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GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

• Kullanım amacının dışına çıkmayınız. 

• Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

• Bu kitapçığı ilerde karşılaşabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız. 

• Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. 

• Bu cihazı devamlı sorumlu biri tarafından kullanılması tavsiye edilir. 

• Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın elektrik, gaz ve su bağlantısını mutlaka 

kesiniz. 

• Sadece yetkili servis tarafından gönderilen kişilere cihazın bakımını ve arızalarını 

yaptırınız. 

• Cihazı kullanmadan önce iç ve dış kısmını aşındırıcı olmayan bir sabun ve ılık su ile 

iyice temizleyiniz. 

• Ürünü ilk çalıştırdığınızda izolasyon malzemesi ve ısıtıcı elemanlardan kaynaklanan bir 

koku ve duman oluşabilir. Bu nedenle kullanıma başlamadan önce tüm termostatları 

220 dereceye getirip ürünü 30 dakika boş çalıştırınız. 30 dakika dolduktan sonra cihazı 

soğumaya bırakınız 

• Cihaz çalışır durumdayken yakınında sıvı ve katı yanıcı madde bulundurmayınız. 

• Cihazı kullanırken mutlaka eldiven kullanınız. 

• Cihazın kullanılmadığı durumlarda kapalı konuma getiriniz. 

• Uzun süreli kullanımlarda her iki saatte en az 10 dakika dinlendirilmelidir. 

• Makinenin uzun ömürlü olabilmesi için kesinlikle uzun süre boşta çalıştırmayınız. 

• Cihaz çalışırken fişini prizden çekip takmamaya özen gösteriniz. 

• Cihazın gaz sızıntısı olan yerlerde çalıştırmayınız. 

Gaz ile çalışan cihazlarda 

Gazın fırının yanma odasının dışında yanması durumunda; 

• İlk olarak sakin olup; panik yapmayınız. 

• Cihazın gaz musluğunu kapatınız. 

• Yanan maddeleri (mum, gaz lambası vs.) derhal söndürünüz. 

• Havalandırmak için kapı ve pencereleri açınız. 

• Herhangi bir cihazı yakmaya çalışmayınız. 

• Herhangi bir elektrik düğmesi ya da soketine dokunmayınız. 

• Tehlikeli bölgede kibrit ya da çakmak yakmayınız, sigara içmeyiniz. 

• Binanın dışındaki gaz valfini kapatınız. 

 

MONTAJ TALİMATLARI 

Cihazın montajı, farklı gaz grupları yada elektrik girişi için dönüşümlerin yapılması ve bakım 

işlemleri bu konuda yetkili bir uzman kişi tarafından üretici firmanın talimatlarına uygun bir 

şekilde yapılmalıdır. 

Cihazın gaz ve elektrik bağlantıları bu kılavuzda verilen talbolar ve elektrik şemasına uygun 

olarak yapılmalıdır. 

Üretici firma kılavuz uymadan yapılan herhangi bir işlemden, yetkili teknisyenler tarafından 

yapılmayan bakım ve teknik müdahalelerden dolayı insanlara veya eşyalara karşı meydana 

gelecek nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez. 
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Montaj öncesi yapılması gerekenler 

Montaj öncesi, aşağıdakilerin doğru ve eksiksiz yapılmış olduğuna lütfen dikkat ediniz. 

Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj 

yapılamaz ise; yol ve saat ücreti müşteriden talep edilecektir. 

• Elektrik veya gaz ile çalışan cihazların tesisatın çekilmesi müşteriye aittir. 

• Çekilecek elektrik tesisatında toprak hattının, mutlaka bulunması gerekmektedir. 

• Tesisat cihazın kullanılacağı yere kadar getirilmelidir. 

• Elektrik ile çalışacak cihazlar, prize bağlanacak ise; prizle ,fişin fazlarına mutlaka dikkat 

edilmelidir. 

• Gaz ile çalışan cihazlarda çalışma basıncına dikkat edilmelidir. T2 Tablosunda 

belirtilmiştir. 

• 380 V Elektrik ile çalışan cihazlarda; Elektrik bağlantısı yetkili servis tarafından 

yapılmalıdır, aksi durumda cihazınız garanti kapsamı dışında kalır. 

• Gaz ile çalışan cihazlarda; Gaz bağlantısı yetkili servis tarafından yapılmalıdır, aksi 

durumda cihazınız garanti kapsamı dışında kalır. 

• Bu bilgilerin dışına çıkılmaması gerekmektedir aksi takdirde cihaz garanti dışı kalır. 

Elektrik Bağlantısı 

• Cihaz DIN, VDE 0100 elektrik tesisat standartlarına uygun şekilde şebekeye 

bağlanmalıdır. 

• Cihaz T2 Tablosunda belirtilen çalışma gerilim ve frekansıyla besleyiniz. 

• Elektrik pano bağlantı hattı için H07 RN-F kalitesinde kablo kullanılmalıdır. Kullanılacak 

kablo kesiti T2 Tablosunda belirtilmiştir. 

• Voltaj toleransı +/-%10’u geçmemelidir. 

• Cihaz topraklama bağlantısı yapılmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

• Cihazın giriş kablosuna T2 Tablosunda belirtilen değerde otomatik sigorta takılmalıdır. 

• Şebeke voltajının sık sık kesilip gelmesinden ve düzensiz voltaj değişimlerinden 

kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. 

Gaz Bağlantısı 

• Cihaz hem LPG hem de DOĞALGAZ ile çalışabilmektedir. Değişim için gerekli 

enjektörler cihaz ile verilmektedir. 

• Gaz bağlantıları ve gaz dönüşümleri uzman bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır. 

• Gaz bağlantısını gerçekleştirecek kişi, cihazın kullanıldığı ülkedeki yerel enerji dağıtım 

Şirketi’nin belirlemiş olduğu kurallara uygun şekilde gerçekleştirmelidir. 

• Dikkat; Cihaz çalışırken uygulanabilecek max. gaz basıncı 50 mbar’dır. 

• 50 mbar’ın üstündeki basınçlarda gaz kaçağı riski vardır. Böyle bir durum söz konusu 

olduğunda; Cihazınız bozulabilir ve garanti kapsamı dışında kalabilir. 

• Cihazınızı LPG ile çalıştıracaksanız çıkış basıncını 30 mbar olan dedantörleri, cihazınızı 

DOĞALGAZ ile çalıştıracaksanız çıkış basıncı 20 mbar olan regülatörleri kullanınız. 

• Gaz girişi G 1/2”  erkek olarak fabrikadan çıkar. 

Su Bağlantısı 

• Cihazın su girişi ile şebeke arasında bir muslukla bağlantı yapılmalıdır. 

• Cihaz su girişi R 3/4" erkek olarak fabrikadan çıkar. 

• Cihazın su bağlantısı R 3/4” dişe sahip bir hortum ile yapılmalıdır. 
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• Cihazı su girişine mekanik filtre monte edilmeli ve cihazın içine girebilecek pislik veya 

metal parçacıklar filtre edilmelidir. 

• Son boru parçası cihaza bağlanmadan önce borudan bir miktar su akıtılarak içinde ki 

pislikler dışarı atılmalıdır. 

• Bağlantı noktalarında su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. 

• Giriş suyu basıncı 1,5 ~ 2,5 bar arasında olmalıdır. 

 

Elektrik veya gaz tesisatı montaj yapıldıktan sonra cihazınızı duvarlar ile arasında 10 

cm mesafe kalacak şekilde konumlandırınız. 

 

İLK ÇALIŞTIRMA 

• Cihazınızı ilk defa çalıştırırken; cihazın üstündeki koruyucu naylonu çıkarıp iç parçaları 

nemli, daha sonra kuru bezle siliniz. 

• Cihazın silme işlemi için deterjan kullanmayınız. 

• İlk çalışma esnasında cihazınızın ısınan parçalarından geçici bir korku ve duman 

oluşabilir. 

• Böyle bir durumda bu koku ya da duman kısa bir zamanda ortadan kalkacaktır, 

endişelenmeyiniz. 

• Cihazınızı yüksek sıcaklıklarda kullanırken mutlaka eldiven kullanınız.  

 

UYARI 

 

*Unlu mamüllere ilişkin hazırlanan hamur bazen kullanıcı tarafından soğutucularda 

stoklanmaktadır veya korunmakta, saklanmaktadır. 

 

*Üretim sürecine başlandığında soğutucudan çıkan hamur (mamül) tekrar kabarana, 

kıvama gelene kadar bekletilmelidir. 

 

*Soğutucudan çıkar çıkmaz fırına sürülen ürün verimli olarak pişmemektedir. 

 

*Yeterli kabarma sağlanmamış ürün “kıvamlı olmadan, kıvama gelmeden” pişmiş 

olmaktadır. 

 

*Üretici pişiricinin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini ve dikkatli olmasını önerir. 

 

*Mayalanacak hamurlarda (mamülerde)  mayalama işlemine başlandıktan sonra, mayalama 

kabinlerinin kapısının sürekli açılması (hamur kontrolü için) hamurun kıvamını bozulmasına 

sebep olmaktadır. 
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KONTROL PANELLERİNİN KULLANIMI 

 

Konveksiyonel Fırın Kontrol Paneli 

Cihaz 8 adet farklı pişirme programı ile çalışabilen ,1 bölgede farklı ısıtma imkanı 

sağlayan , pişirme süresi sonunda kullanıcıyı sesli ikaz ile uyarabilen , arıza durumlarında 

kullanıcıyı hata kodları ile uyaran ve arıza giderilmesini kolaylaştıran bir fırın kontrol panelidir. 

 

 

 

PANEL TANITIMI 
 

TUŞ TANIMLAMALARI 
 

ON/OFF TUŞU:Sistemin açılma ve kapanmasını sağlar. 
Tüm kontrolleri iptal eder ve displayleri söndürür. ( Lamba 
rölesini kapatmaz , gerçek zaman saati göstergesini 

kapatmaz. ) 
START STOP TUŞU:Pişirme işlemine başlama ve 

sonlandırma amacı ile kullanılmaktadır. Sistem start 
halindeyken tuş ledi yanar, stop halindeyken söner. 
TABLA TUŞU: Sistem On konumdayken döner tabla 

manuel kullanımına izin veren butondur. Tabla yerine gelince 
ya da bu tuşa ikinci kez basılınca işlem sonlanır. 

BUHAR SET TUŞU:Her programda verilecek olan buhar 
süresi bu tuşa basılarak girilebilir. 
RESET TUŞU:Brülör reset işlemi için kullanılır. 

FAN TUŞU:Sistemi soğutmak amacıyla kullanılır. 
LAMBA TUŞU:Sistem on ya da off konumdayken lamba 

açmaya ve kapatmaya yarar. 
BUHAR TUŞU:Fırın istenen seviyeye gelince ayarlanan süre 

kadar buhar vermeye yarayan butondur. 
SÜRE BAŞLA TUŞU :Sistem start aldıktan sonra 
zamanlamayı çalıştırmak için kullanılır. 

SÜRE DUR TUŞU:Zamanlamayı durdurur. Buzzeri susturur. 
OK TUŞLARI:Veri ayarı yapmak için kullanılır. 

 
DİSPLAY TANIMLAMALARI 
 

TEMPERATURE (ISI) GÖSTERGESİ:Fırın on 
konumdayken rezistans ısı değerlerini göstermeye yarar. 

Fırın off konumdayken gösterge çalışmaz. 
FIRIN SET GÖSTERGESİ:Fırın on konumdayken Set 
degerini gösterir. 

TIME (SÜRE SAYAÇ) GÖSTERGESİ:Fırın off 
konumdayken Gerçek zaman saatini , fırın on konumdayken 

de pişirme süresini gösterir. 
SÜRE SET GÖSTERGESİ:Fırın off konumdayken açılma 

saati bu displayden gösterilir. Fırın on konumdayken süre set 
degerini gösterir. 
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PARAMETRELER 
Cihaz parametre menüsüne girmek için sistem OFF konumdayken START tuşuna 3 sn boyunca 
basılır. Ekranda PAS mesajı gösterilince tuş bırakılır. Tanımlanan şifre üst ısı ok tuşları ile girilir. 
Onaylamak için START tuşuna basılır. Şifre doğru ise kullanıcı parametre menüsüne erişebilir. 
 
PR.0 =O-1 offset parametresi -20 -> + 20 derece ekleme icin gerekecek. 
PR.1 =O-2 offset parametresi -20 -> + 20 derece ekleme icin gerekecek. 
PR.2 =O-o offset parametresi -20 -> + 20 derece ekleme icin gerekecek. 
PR.3 =hSt hysteresis parametresi 1 -> 10 derece araligindad1r. 
PR.4 =btP Buhar izin s1cakl1g1 50 -> 200 derece araliginda girilir. 
PR.5 =bCt Buhar verme süre limiti parametresi. Her programa eklenen buhar degeri 
kullan1c1 taraf1ndan ayarlanacakt1r. burada girilen süre kullan1c1 için üst limit olarak kalacak. 
PR.6 =hr- Saat ayar parametresi. 0 -> 23 arasi girilir. 
PR.7 =nIn Dakika ayar parametresi 0 -> 59 araliginda girilebilir. 
PR.8 =ObA Otomatik Buhar aktif parametresidir. 0 - 1 girilebilir. 0 ise otomatik buhar 
verilemez. 
PR.9 =FtY Fan çalisma modu secimi. 0 -> tek yön ve hep saga , 1 -> zamanlamalara 
bagli saga ve sola. default 0 
PR.10 =Frt Saga dönme zamani ( PR.9 == 1 ise ) 10 - 240 sn araligi. Default 10 sn. 
PR.11 =FLt Sola dönme zamani ( PR.9 == 1 ise ) 10 - 240 sn araligi. Default 10 sn. 
PR.12 =FSt Fan durma zamani ( PR.9 == 1 ise ) 10 - 240 sn araligi. Default 10 sn. 
PR.13 =CFt Sogutma fani izin sicakligi. 10 - 100 derece girilebilir. default 10 derece. 
PR.14 =tCF Sogutma fani otomatik calisma zaman parametresi. 0 - 999 sn arasi 
girilebilir. 0 ise bu islem gerceklesmez. default 0. 
PR.15 =ASP Aspiratör rölesi calisma iznidir. 0 ise calismaz , 1 ise calisma olur. Default 1 
olacak. 
PR.16 =ASS Aspiratör süresi ( saniye ) parametresidir. 0 girilmesi durumunda sürekli 
acik kalacak, sadece kapi ile kapanacak. Default 60 sn 
PR.17 =ALt Alarm zaman1 parametresidir. ( saniye ) 0 girilmesi durumunda sürekli acik 
kalacakltir. default 10 sn 
PR.18 =L1t F1r1n üst limit s1cakl1g1d1r. 350 derece default degerdir. 100 - 350 aras1 
girilebilir. 
PR.19 =Tbt Tabla bekleme zaman1 parametresidir. 0 - 10 sn aral1g1nda girilebilir. 

PARAMETRELERE FABRİKA AYAR 
Sistem Off konumdayken süre ayar ok tuşlarının ikisine de 3 sn basılınca sol üst diplayde --- 
gösterilecektir. Göstergede --- görüldükten sonra tuşlar bırakılır ve parametreler fabrika 
ayarlarına göre ayarlanmış olur. 

PROGRAM SEÇİM VE KAYIT 
Bu işlemde kullanıcı seçemk stediği program numarasına 1 kere basarak seçim yapacaktır. 
Seçilen program numarası aktif olacaktır. 
Programda değişiklik yaptıktan sonra program tuşarından birine 3sn basılı tutularak kayıt işlemi 
yapılacaktır. Kayıt yapılırken ekran yanıp sönmeye başlar. Bu sırada tuş bırakılacaktır. 

SET DEGERLERİ DEĞİŞTİRLMESİ 
Cihaz set değerlerinin tamamı kendi altlarında bulunan aşağı ve yukarı ok tuşları ile sistem On 
konumdayken değiştirilebilir. Değişme esnasında displayler yanıp sönecektir. Verinin 
kaydedilmesi için displaylerin sönmesi beklenecektir. Bu süre içerisinde başka tuşlara 
basılmaması gerekmektedir. 
 Bu değer program hafızasına kaydedilmez. Kaydedilmesi için Program kayıt işlemi 
uygulanmalıdır. 

BUHAR VERME 
Sistem Start aldıktan sonra fırın parametre sıcaklığına ulaşana kadar buhar verilemez. Sistem 
sıcaklığa ulaşır ulaşılmaz otomatik olarak 1 kere parametre süresi kadar buhar verilir. ( 
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Otomatik buhar verme aktif ise). 
Daha sonra istenildiği taktirde buhar tuşuna basılarak manuel olarak da buhar verilebilir. 

BRÜLÖR RESET 
Fırın açıldıktan sonra start verilir. Brülör çakma işlemini gerçekleştirmez ise brülör hata giriş 
seviyesi 1 konumuna gelir. Ekranda hata olarak brL gösterilir. Bu durumda Reset tuşuna 
basılırsa tuşa basıldığı müddetçe reset verilir. 

FIRIN SOĞUTMA 
Cihaz istendiği taktirde kapı açıldıktan sonra Fan tuşuna basılarak soğutma işlemine sokulabilir. 
Bu durumda sirkülasyon fanı devreye girer ve kapıdan sıcak hava dışarı itilir. Bu sayede fırın iç 
ısısında hızlı bir düşme meydana gelecektir. 
Bu işlem yapılırken fırın kapısı önünde durmak kullanıcı için sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle 
doğrudan fırın önünde durmayınız. 
İşlemi sonlandırmak için kapı kapatmak ya da Fan tuşuna tekrar basmak yeterlidir. 

LAMBA KONTROL 
Lamba tuşuna basılarak lamba rölesi açılıp kapatılabilir. Lamba rölesi parametreleri ayarlandığı 
taktirde zamanlı olarak da çalıştırılabilir. 

HATA GÖSTERGELERİ 
Bu cihaza ait hata göstergeleri aşağıda açıklanmıştır. 
 
E-1: 1. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
E-2:Kutu aşırı ısındı arızasıdır. Kontrol cihazı aşırı ısınınca bu arıza verilir.Sistem otomatik olarak 
kapatılır. 
E-3: Cihaz rezistansları aşırı ısınırsa bu arızaya geçer. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Opn:Cihaz kapak açık uyarısıdır. Fan ve rezistans kapatılır. Kapı tekrar kapatılınca bu işlemler 
otomatik olarak devreye girer. 
Bad: Buhar tuşuna basılınca sitem ayarlanan buhar verme sıcaklığından düşükse ve buhar 
verilemiyorsa ekranda bu hata gösterilir. 

SAAT İLE OTOMATİK AÇILMA 
Sitem Off konumdayken önce süre başla tuşuna basılır. Süre set göstergesinde o zamana kadar 
gösterilmeyen otomatik açılma zamanı gösterilmeye başlar. Süre değiştirilmek istenirse Süre set 
ok tuşları ile ayar yapılır ve Süre Başla tuşu ile kaydedilir. 
Süre sayaç göstergesinde gösterilen gerçek saat ile istenen zaman eşit olduğunda cihaz 
otomatik olarak açılır ve çalışmaya başlar. 
İptal etmek için Süre set göstergesinde açılma zamanı varken 1 kere  Süre dur tuşuna basmak 
gerekmektedir. Böylece Süre set göstergesi kapatılır ve otomatik açılma işlemi iptal olur. 

ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR 
Cihaz elektriksel bağlantıları yapılırken bağlantı şekline dikkat edilmelidir. Cihaz besleme voltajı 
220 VAC 50Hz dir. Cihaz röleleri 1 amper üzerinde yük sürmek için kullanılmamalıdır. Bu işlem 
için harici kontaktör kullanılmalıdır.Cihaz ısı ölçme işlemini sadece J tipi thermocouple ile 
yapabilir. Başka tip sensörler ile yapılan ölçüm yanlış olacaktır. Elektriksel bağlantılar sadece 
teknik personel tarafından yapılmalıdır. Bağlantılarda yapılacak değişim işlemlerinden önce 
mutlaka sistem enerjisi kesilmelidir. Sistem su ile doğrudan temas etmemelidir. 
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Taştabanlı Fırın Kontrol Paneli 

Cihaz 8 adet farklı pişirme programı ile çalışabilen ,2 yada 6 bölgede farklı ısıtma 

imkanı sağlayan , pişirme süresi sonunda kullanıcıyı sesli ikaz ile uyarabilen , arıza 

durumlarında kullanıcıyı hata kodları ile uyaran ve arıza giderilmesini kolaylaştıran bir fırın 

kontrol panelidir. 

 

  

PANEL TANITIMI 
TUŞ TANIMLAMALARI 

 
ON/OFF TUŞU:Sistemin açılma ve kapanmasını sağlar. 

Tüm kontrolleri iptal eder ve displayleri söndürür. ( Lamba 
rölesini kapatmaz , gerçek zaman saati göstergesini 
kapatmaz). 

START STOP TUŞU: Pişirme işlemini başlatmak ya da 
kapatmak için kullanılır. Sistem start halindeyken tuş ledi 

yanar , stop halindeyken de led söner. 
BUHAR TUŞU:Buhar parametreleri sağlandığı zaman bu 
tuş ile buhar verme işlemi yapılır. Çalışması için sistem start 

konumda olmalıdır. 
LAMBA TUŞU:Sistem on ya da off konumdayken lamba 

açmaya ve kapatmaya yarar. 
REVIEW (ÖN İZLEME) TUŞU:Sistem on konumdayken 
ekranda kullanıcının ayarladığı program set değerlerini ve 

sistemin ölçtüğü sıcaklık değerlerini göstermeye yarar. 
OUT I/O TUŞU:Bu tuş start halinde kullanılabilir. Buhar 

hazırlama işlemi için kullanılacaktır. 
SÜRE BAŞLA TUŞU:Sistem start aldıktan sonra 

zamanlamayı çalıştırmak için kullanılır. 
SÜRE DUR TUŞU:Zamanlamayı durdurur. Buzzeri susturur. 
OK TUŞLARI:Veri ayarı yapmak için kullanılır. 

P1 – P8 TUŞLARI:Program seçimi ve program kaydı için 
kullanılır. 

 
DİSPLAY TANIMLAMALARI 
TOP TEMPERATURE (ÜST ISI) GÖSTERGESİ: Fırın on 

konumdayken üst rezistans ısı değerlerini göstermeye yarar. 
Fırın off konumdayken gösterge çalışmaz. Hata gösterimi bu 

displayden yapılır. 
BOTTOM TEMPERATURE (ALT ISI) GÖSTERGESİ: Fırın 
on konumdayken alt rezistans ısı değerlerini göstermeye 

yarar. Fırın off konumdayken gösterge çalışmaz. 
TOP SET (ÜST SET) GÖSTERGESİ: Fırın on 

konumdayken Set değerini gösterir. 
BOTTOM SET (ALT SET) GÖSTERGESİ: Fırın on 

konumdayken Set degerini gösterir. 
TIME (PİŞİRME SÜRESİ) GÖSTERGESİ: Fırın off 
konumdayken Gerçek zaman saatini , fırın on konumdayken 

de pişirme süresini gösterir. 
TIME SET (PİŞİRME SET) GÖSTERGESİ: Fırın off 

konumdayken  açılma saati bu displayden gösterilir. Fırın on 
konumdayken süre set degerini gösterir. 
STEAM NOT READY (BUHAR HAZIRLANIYOR) LEDİ: 

Fırın start konumdayken harici buhar kazanı ısınırken bu led 
yanar. Bu esnada buhar verme işlemi yapılamaz. 

STEAM READY (BUHAR HAZIR) LEDİ: Fırın start 
konumdayken harici buhar kazanı ısınınca bu led yanar. Bu 
esnada buhar verilebilir. 

ISITMA LEDLERİ: Start halinde açık konumda olan ısıtma 
rölelerini , ön izleme modunda da hangi sıcaklığın 

gösterildiğini belirtirler. 
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PARAMETRELER 
Cihaz parametre menüsüne girmek için sistem OFF konumdayken START tuşuna 3 sn boyunca 
basılır. Ekranda PAS mesajı gösterilince tuş bırakılır. 
Burada şifre ekranı belirir. Kullanıcı şifresi sabit 016 olarak ayarlanmıştır. 
Şifre girilmeden parametre sayfasına giriş yapılamaz. 
Burada parametre numarasını değiştirmek için üst sıcaklık set ok tuşları kullanılacaktır. 
Parametre değerini değiştirmek için alt sıcaklık set ok tuşları kullanılacaktır. Parametre 
kaydetmek için Süre Başla tuşu kullanılacaktır. Bu menüden çıkmak için ise Süre dur tuşu 
kullanılacaktır. 
PR0 = O-o :OFSET ORTAM ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR1 = O-1 :OFSET TC1 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR2 = O-2 :OFSET TC2 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR3 = O-3 :OFSET TC3 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR4 = O-4 :OFSET TC4 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR5 = O-5 :OFSET TC5 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR6 = O-6 :OFSET TC6 ( -20 + 20 derece ekleme amacı ile kullanılır. ) 
PR7 = hSt :HYSTERESIS ( Hysteresis kontrolünde kullanılan sıcaklık parametresidir. ) 
PR8 = btP :BUHAR IZIN SICAKLIGI ( Fırın iç sıcaklığı bu dereceye gelmeden buhar verilemez. ) 
PR9 = bCt :BUHAR VERME SURESI ( Buhar ver tuşuna basılınca kaç sn buhar verileceği burada 
ayarlanır. ) 
PR10 = hr- :SAAT AYAR 
PR11 = nın :DAKIKA AYAR 
PR12 = ALA :ALARM ZAMANI ( Pişirme sonu uyarı zamanı burada ayarlanır.) 
PR13 = Lıt :UST SICAKLIK LIMIT ( Fırın maksimum çalışma sıcaklığı burada ayarlanır. ) 
PR14 = bPt :BUHAR HAZIRLAMA ÇALIŞMA ZAMANI ( Buhar hazırlama işlemi için. ) 
PR15 = bbt :BUHAR HAZIRLAMA BEKLEME ZAMANI ( Buhar hazırlama işlemi için. ) 
PR16 = E-1 :SET 1 ( UST ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR17 = E-2 :SET 2 ( UST ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR18 = E-3 :SET 3 ( UST ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR19 = E-4 :SET 4 ( ALT ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR20 = E-5 :SET 5 ( ALT ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR21 = E-6 :SET 6 ( ALT ) EKLEME ( -25 ile +25 derece arası set eklemesi için. ) 
PR22 = btY :Buhar tip seçim parmetresidir. 
0 -> Kuru ısıtma modu.Nem ve buhar yok. Buhar hazırlama da çalışmaz. 
1 -> Nozzle + ısıtma modu.Nemleme var. Buhar hazırlama çalışmaz. Sıcaklığa göre çalışacak. 
Ara bekleme yapar. Input gerekmez. 
2 -> Termostat + ısıtma modu. Buhar var. Buhar hazırlama çalışır. Input ve sıcaklığa göre 
çalışır. Ara bekleme yapar. 
3 -> Jeneratör + ısıtma modu. Buhar var. Buhar hazırla çalışır. Sıcaklık ve süreye göre 
çalışacak. Hem başlangıçta hem de buhar aralarında bekleme yapar. Input gerekmez. 
PR23 = bht :Buhar bekleme zamanıdır. Dk olarak giriş yapılır. Parametre 22 değeri 1 girilirse bu 
parametre aktif olur. 
PR24 = tot : Sıcaklık ölçüm tipi seçimidir. 1 girilince 2 thermocouple ile çalışır. 0 girilince 6 
termocouple le çalışır. 

PARAMETRELERE FABRİKA AYAR 
Sistem Off konumdayken zaman ayarı ok tuşlarının ikisine de 3 sn basılınca sol üst diplayde 
FBR gösterilecektir. Göstergede FBR görüldükten sonra tuşlar bırakılır ve parametreler fabrika 
ayarlarına göre ayarlanmış olur. 

PROGRAM SEÇİM VE KAYIT 
Program seçme işlemi için sistem on konumdayken P1- P8 tuşalrından birine 1 kere basılır ve 
tuş bırakılır. Seçim yapılınca tuş ledi yanar ve hafızada bulunan değerler ekranda gösterilir. 
Program kayıt işlemi için ise değerler ayarlandıktan sonra P1 – P8 tuşlarından birine 3 sn 
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basmak gerekecektir. Ekran yanıp sönmeye başlayınca buton bırakılır ve data kaydı yapılmış 
olur. 

SET DEGERLERİ DEĞİŞTİRLMESİ 
Sıcaklık set değerleri değiştirilirken önce top set ya da bottom set tuşuna basılır. 
Set değeri ekranda S-1.....S-6 olarak gösterilir. Değişiklik ok tuşları ile yapılır. Diğer set değerine 
geçmek için ise top set ya da bottom set tuşu kullanılır. Üst gurup değerleri sırayla S-1 / S-2 / 
S-3 olark girilir. Alt gurup sıcaklıkları ise S-4 /S-5 / S-6 olarak girilir. 
Zaman ayar işlemi ise sadece ok tuşları ile yapılır. Kaydetmesi için 3 sn bekleme yapılır. 

BUHAR VERME 
Sistem Start aldıktan sonra Fırın parametre sıcaklığına ulaşana kadar buhar verilemez. Buhar 
girişi hazır olunca kullanıcı her tuşa basınca buhar verme işlemi gerçekleşir. 

LAMBA KONTROL 
Lamba tuşuna basılarak lamba rölesi açılıp kapatılabilir. Lamba rölesi parametreleri ayarlandığı 
taktirde zamanlı olarak da çalıştırılabilir. 

HATA GÖSTERGELERİ 
Bu cihaza ait hata göstergeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Ort: Kutu sıcaklık sensörü okuma yapamaz ise aktif olur. 
Tc1: 1. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Tc2: 2. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Tc3: 3. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Tc4: 4. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Tc5: 5. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 
Tc6: 6. termocouple arızasıdır. Sistem otomatik olarak kapatılır. 

SAAT İLE OTOMATİK AÇILMA 
Sitem Off konumdayken önce süre başla tuşuna basılır. Süre set göstergesinde o zamana kadar 
gösterilmeyen otomatik açılma zamanı gösterilmeye başlar. Süre değiştirilmek istenirse Süre 
basla tuşuna ekranda ayar yazana kadar basılır. Sonra ok tuşları ile ayar yapılır ve Süre Başla 
tuşu ile kaydedilir.Süre sayaç göstergesinde gösterilen gerçek saat ile istenen zaman eşit 
olduğunda cihaz otomatik olarak açılır ve çalışmaya başlar.İptal etmek için Süre set 
göstergesinde açılma zamanı varken 1 kere Süre  dur tuşuna basmak gerekmektedir. Böylece 
Süre set göstergesi kapatılır ve otomatik açılma işlemi iptal olur. 

ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR 
Cihaz elektriksel bağlantıları yapılırken bağlantı şekline dikkat edilmelidir. Cihaz besleme voltajı 
220 VAC 50Hz dir.Cihaz röleleri 1 amper üzerinde yük sürmek için kullanılmamalıdır. Bu işlem 
için harici kontaktör kullanılmalıdır.Cihaz ısı ölçme işlemini sadece J tipi thermocouple ile 
yapabilir. Başka tip sensörler ile yapılan ölçüm yanlış olacaktır.Elektriksel bağlantılar sadece 
teknik personel tarafından yapılmalıdır. Bağlantılarda yapılacak değişim işlemlerinden önce 
mutlaka sistem enerjisi kesilmelidir. Sistem su ile doğrudan temas etmemelidir. 
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Buhar Odası Kontrol Paneli 

Bu cihaz buhar odası kontrol cihazı olarak tasarlanmıştır. Mayalanma olacak yerin 
nem ve ısı değerlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Cihaz göstergeleri sayesinde anlık 
sıcaklık ve % nem değerleri, sıcaklık ve nem set değerleri gösterilmektedir. Led göstergeler 
vasıtasıyla çalışan fonksiyonlar belirtilmektedir. Cihazda 4 röle vasıtasıyla; Fan kontrolü, Isıtıcı 
kontrolü, Buhar kontrolü ve Aydınlatma kontrolü sağlanmaktadır. Cihaz yaptığı okumalarda 
±%2 ısı ve nem okuma doğruluğuna sahiptir. Cihaz dışarıdan müdahale edilmeyecek ve kolay 
montajlanacak biçimde tek parça olarak üretilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIRMA VE AZALTMA TUŞLARI:Sıcaklık ya da Nem değeri girerken verilerin artma ve 
azaltma işlemleri bu tuşlar yardımıyla yapılır. 
SICAKLIK AYAR TUŞU:Bu tuş 2 farklı işlev görmektedir. İlk işlevi tuşa 1 kere basılması 
durumunda çalışacaktır. Tuş ledi yanar ve sıcaklık göstergesi verileri için değişiklik yapılabilir. 
Hiç bir tuşa basılmadan 3 sn beklenirse göstergede bulunan değer hafızaya kaydedilir. Bu 
durumda led de söner. İkinci işlevi ise bu tuşa 2 sn sürekli basılması durumunda çalışacaktır. 
Cihaz anlık ısı ve nem değerlerini gerekli displaylerde 5 sn boyunca gösterecektir. Süre 
sonunda eski halini alacaktır. 
NEM AYARI TUŞU:Bu tuş 2 farklı işlev görmektedir. İlk işlevi tuşa 1 kere basılması 
durumunda çalışacaktır. Tuş ledi yanar ve nem göstergesi verileri için değişiklik yapılabilir. Hiç 
bir tuşa basılmadan 3 sn beklenirse göstergede bulunan değer hafızaya kaydedilir. Bu durumda 
led de söner. İkinci işlevi ise bu tuşa 2 sn sürekli basılması durumunda çalışacaktır. Cihaz anlık 
ısı ve nem değerlerini gerekli displaylerde 5 sn boyunca gösterecektir. Süre sonunda eski halini 
alacaktır. 
FAN KONTROL TUŞU:Mayalama odası fanının devreye girmesini ve devreden çıkmasını 
sağlar. Led yanıksa devrededir aksi taktirde devrede değildir. Fan açık değilse ısıtma ve 
nemlendirme çalışmaz. 
AYDINLATMA AÇMA KAPAMA TUŞU:Mayalama odası aydınlatması açma ve kapama işlevini 
görür. Led yanıksa aydınlatma açıktır. Aksi taktirde kapalıdır. 
NEMLENDİRME KONTROL TUŞU:Tuşa basılmasıyla nem kontrol işlevi başlar. Tuş ledi yanar. 
Tekrar tuşa basılması ile işlev sona erer ve led söner. 
SICAKLIK KONTROL TUŞU:Tuşa basılmasıyla ısı kontrol işlevi başlar. Tuş ledi yanar. Tekrar 
tuşa basılması ile işlev sona erer ve led söner. 
SYSTEM ON OFF TUŞU:Cihaz off konumdayken kırmızı, On konumdayken beyza olarak 
yanar. Cihazı açmak için 1 kere basmak yeterlidir. Kapatmak için ise 3 sn basılı tutmak gerekir. 
Off konumdayken hiçbir kontrol çalışmaz. 
SICAKLIK GÖSTERGESİ:Bu gösterge ısıtma set tuşları ile aynı hizadadır. Normalde set 
sıcaklık göstermektedir. Sıcaklık ya da nem ayar tuşuna 2 sn basılması durumunda anlık sıcaklık 

PANEL TANITIMI 
 

TUŞ TANIMLAMALARI 
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değeri ekranda gösterilir. Yanda bulunan led ile de ısıtma yapılıp yapılmadığı kontrolü yapılır. 
Led yanıyorsa cihaz istenen set değerinde değildir ve ısıtma yapıyordur. Led söndüğünde ise set 
değerine ulaşılmıştır. 
NEM GÖSTERGESİ:Bu gösterge nem set tuşları ile aynı hizadadır. Normalde set nem değeri  
göstermektedir. Sıcaklık ya da nem ayar tuşuna 2 sn basılması durumunda anlık nem  değeri 
ekranda gösterilir. Yanda bulunan led ile de nemlendirme yapılıp yapılmadığı kontrolü yapılır. 
Led yanıyorsa cihaz istenen set değerinde değildir ve nemlendirme yapıyordur. Led 
söndüğünde ise set değerine ulaşılmıştır. 

 
CİHAZ ÇALIŞMASI 

Cihaza ilk enerji verilince cihaz off konumda açılır. Tüm gösterge ve ledler sönüktür, sadece 
kapalı konum kırmızı ledleri yanıktır. ON/OFF tuşuna basılması ile birlikte cihaz açılır ama hiçbir 
kontrol devreye girmez. 
Lamba ve Fan tuşlarına basarak çalıştırma imkanı vardır. Bu işlevler tuşa tekara basılınca 
devreden çıkarlar. Fan devreye alındıktan sonra ısıtma ve nemlendirme kontrolleri; kontrol 
tuşlarına basılarak açılıp kapatılabilir. Cihaz set edilen değere kadar nemlendirme ve ısıtma 
yapacaktır. İstenen değere ulaşılınca da nem ve ısı çıkışları devreden çıkacaktır. Tekrar bu 
değerler set değerlerinin altına düşünce bu kontrollere ait olan çıkışlar devreye girerler. O anda 
nemlendirme ya da ısıtma yapılıp yapılmadığı ise led göstergelerde gösterilmektedir. 

 
ARIZA KODLARI 

E1 ARIZASI: Cihazda bulunan tek arıza kodudur. Sensör bozulması ya da sensör ile mayalama 
kontrol cihazının bağantısının kopması durumunda bu hata mesajı gösterilir. Hata giderilene 
kadar ekranda kalır. Hata devam ettiği müddetçe cihaz kontrolleri kapatılır. 

 
PARAMETRELER 

Cihaz Off konumdayken Nem ayar ok tuşlarının ikisine birden 3 sn basılı tutularak beklenir. 
Ekranda Pr yazana kadar butonlar bırakılmaz. Ekranda üst display gurubunda sıcaklık kontrol 
işlem durumu, alt displayde ise nemlendirme işlem durumu gösterilecektir. 
 
1 olan işlem aktif, 0 olan işlem pasif konumdadır. 
İşlem biçimi değiştirmek için display yanında bulunan ok tuşları kullanılacaktır. 
 
İşlem sonunda çıkış için fan butonu kullanılacaktır.Kapatılan işlem ekranda gösterilmez ayrıca 
röle çıkışı da çalışmaz. 
 

TEKNİK BİLGİLER 
 

BESLEME GERİLİMİ 85 – 260 VAC 

GÜÇ TÜKETİMİ MAKS. 10VA 

ÇIKIŞLAR RÖLE1: FAN ÇIKIŞI 
RÖLE2: REZİSTANS ÇIKIŞI 
RÖLE3: BUHAR ÇIKIŞI 
RÖLE4: AYDINLATMA ÇIKIŞI 

GİRİŞLER ISI VE NEM SENSÖR GİRİŞİ 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 0...50°C 

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU ±%2 ISI VE NEM DOĞRULUĞU 

PANEL ALÜMİNYUM 
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Mayalama Kabini Kontrol Paneli 

 

Bu cihaz mayalama kabini kontrol cihazı olarak tasarlanmıştır. Üzerindeki 30-90 C 

termostat ile mayalama kabinini mekanik olarak kontrol eder. 

 

  

PANEL TANITIMI 

 
TUŞ TANIMLAMALARI 

 
A tuşu: Bu tuş ile cihaz çalıştırılır. Cihaz 
çalıştırıldığında sirkülasyon fanıda devreye girer. 

 
B tuşu: Bu tuş ile kabin içindeki lamba kontrol 

edilir. 
 

Termostat : Bu termostat ile ısıtıcı elemanlar 
kontrol edilir. Kabin içerisinde olması istenen 
sıcaklık termostat ile ayarlanır.  

A B 

C 
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TEMİZLİK, BAKIM ve ONARIM 

Temizlik 

• Temizliğe başlamadan önce cihazının elektrik, gaz ve su bağlantıları kapalı olmalıdır. 

• Cihazı her çalışma günü sonunda tam olarak soğumadan yağ sökücü ile temizleyip, 

sabunlu su ile temizliğini yaptıktan sonra mutlaka kurulayınız. 

• Cihazın yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjan ve kimyevi maddelerin 

kullanımından kaçının, tel fırça benzeri yüzeyde çizik yapabilecek malzemeleri 

kullanmayınız. 

• Dökülen yağ veya asit içeren temizleyici maddeleri hiç gecikmeden temizleyiniz. 

Cihazların daha verimli bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlik ve 

bakımını yapınız. 

 

Bakım 

• Cihazın günlük bakımı tüketici tarafından yapılır. 

• Cihazı her bakımı sırasında elektrik, gaz ve su bağlantısının kesilmiş olduğundan emin 

olunuz. 

• Her kullanımdan sonra makine ılık durumdayken temizlemeniz size kolaylık 

sağlayacaktır. 

• Paslanmaz gövde ılık su ve sabunlu sünger ile temizlenebilir. 

• Cihazın kullanıcı tarafından tamir ve bakımı yapılacak herhangi bir parçası mevcut 

değildir. Bu sebeple cihazda birlikte yağdanlık ya da avadanlık verilmeyecektir. 

• Cihazda tehlikeli ve olağan dışı bir durum gözlemlendiğinde lütfen yetkili servis 

çağırınız. Cihazınıza yetkisi olmayan kişilerin müdahale etmesine kesinlikle izin 

vermeyiniz. 

Onarım 

 Sisteme bağlı tamirlerde, tamir işlemleri üretim adresinde veya kullanıcının isteği 

üzerine kullanıcı adresinde gerçekleşir. 

ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ tamir ve bakım işlemlerini 

gerçekleştirmeyi garanti kapsamı çerçevesinde kabul ve taahhüt eder. 

 

SERVİS İSTASYONLARI 

 

Sıra 

No 

 

Firma Ünvanı 

 

Adresi 

 

Yetkili 

Adı -Soyadı 

 

Telefon- Faks 

1 ALİ DEMİRÖZ-

GREENOKS 

ENDÜSTRİYEL 

MUTFAK SANAYİ 

Çataltep Mah. 

BESOB 7.Sk 

No:20/20 

Kestel/BURSA 

Ali DEMİRÖZ +902242511495 

+902242723092 
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GARANTİ  

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü; sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkındaki 

yönetmenlik eki uyarınca kullanım ömrü 10 (on) yıldır. (Resmi gazete tarihi 14/06/2003-Sayı : 

25138) 

Kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılması ve normal koşullarda 

çalıştırılması şartıyla, ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ firması 

tarafından üretilmiş olan ve özellikleri kullanma kılavuzunda belirtilen fırınlar, satış tarihinden 

itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir. 

23 Aralık 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belirlenmiş; 

1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca …… belge no ve …… belge izin tarihi ile verilen 

GARANTİ BELGESİ3nde belirtilen şartlar geçerlidir. 

2. Garantinin başlangıç tarihi, satıcı firma tarafından alıcıya teslim tarihini, garanti 

belgesinde kendine ayrılan yere yazarak imzaladığı tarihtir. 

ÜRETİCİ BİLGİLENDİRİLMESİ 

24 Nisan 2011 tarih ve 27914 sayılı RESMİ GAZETE, GARANTİ BELGESİ UYGULAMA 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK madde12- bu yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı 

imal veya ithal eden firmalar kendi sorumlulukları çerçevesinde İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ 

düzenleyebilirler demektedir. 

 

GARANTİYE İLİŞKİN ŞARTLAR 

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 

2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 

3-Cihazın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. Ürün tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre cihaza ilişkin arızanın servis 

istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, 

ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza 

bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması 

mümkündür. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya 

ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 

kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 

arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında 

hiçbir talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 

bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla 

meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla 

olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

-Firmanın servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, 

ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün 

olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya 

ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 
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6-Malın Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 

garanti kapsamının dışındadır. 

7-Arızaların kullanım hatası sonucu çıkıp çıkmadığı üreticinin yetkili servislerinin düzenleyeceği 

raporla belirlenir. 

8-Sorumluluğu dışındaki yükleme boşaltma ve sevkiyat işlemi sırasında oluşacak hasardan 

firmamız mesul değildir. 

9-Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Makinenin garantili onarımı istendiğinde bu 

belge gösterilerek işlem yapılır. Bu belge kaybedildiği takdirde kullanıcının makinenin garanti 

kapsamında olduğunu fatura veya benzeri satış belgesi ile ispatlaması gerekmektedir. 

10-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne başvurabilir 

ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ Garanti kapsamına giren 

her türlü isteği dikkate alacaktır. 

 

(*) İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki 

çalışma günleri. (24 Nisan 2011 tarih ve 27914 Sayılı Resmi Gazete) 

 

ÜRÜN BİLGİLERİ 

MODELİ    :   

 

SERİ NO    : 

 

SATICI FİRMA  

ÜNVAN    : ALİ DEMİRÖZ-GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ 

 

 

ÜRÜNÜN TESLİM TARİHİ : 

 

 

 

YETKİLİNİN KAŞE VE İMZASI : 

 

 

 

MÜŞTERİ 

ÜNVAN    : 

 

ADRES   : 

 

TELEFON/FAKS  : 

 

GARANTİ ŞARTLARINI OKUDUĞUMU VE KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM. 

YETKİLİ ADI, SOYADI  İMZA, TARİH 
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OLASI BİR ARIZADA MÜDAHALE  

 

SERVİS BAKIM /TAMİR TARİHİ : 

 

 

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ  : 

 

 

SORUN BİLGİLERİ KISA AÇIKLAMASI : 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN İŞLEMLER   : 

 

 

 

 

 

 

KULLANICI YETKİLİSİ BİLGİLERİ 

 

ADI/SOYADI   : 

 

 

İRTİBAT NUMARALARI  : 

 

 

FİRMASI    : 

 

 

KULLANICI GÖRÜŞÜ  : 
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OLASI BİR ARIZADA MÜDAHALE  

 

SERVİS BAKIM /TAMİR TARİHİ : 

 

 

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ  : 

 

 

SORUN BİLGİLERİ KISA AÇIKLAMASI : 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN İŞLEMLER   : 

 

 

 

 

 

 

KULLANICI YETKİLİSİ BİLGİLERİ 

 

ADI/SOYADI   : 

 

 

İRTİBAT NUMARALARI  : 

 

 

FİRMASI    : 

 

 

KULLANICI GÖRÜŞÜ  :

http://www.greenoks.com.tr/


 

 

Üretmiş olduğumuz fırınları seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın sektöründe üretilen en 

kaliteli ve modern ürünlerden biri olduğunu kullandığınız süre içerisinde siz de fark edeceksiniz. 

 

“İyi bir başlangıç iyi bir sona sebeptir…” 

 

 

 

ALİ DEMİRÖZ GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ 

 

Çataltepe Mh. BESOB 7. Sk. No:20/20 Kestel / BURSA 

Gökdere VD  :382 750 46690 

Mersis No  : 3827 5046 6900 0001 

Tel  : +90 224 251 14 95 

Fax  :+90 224 272 30 92 

 

info@greenoks.com 

www.greenoks.com.tr 
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