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TABLOLAR 

 

 

 

  

T1: MODEL BİLGİLERİ

GMK-8

GKF -4S

MO DEL

77,5 80 61,5

Elektrikli, 8 tepsili, tezgah tip may alama kabini 77,5 70,5 85

YÜKSEKLİK

cm

DERİNLİK

cm

GENİŞLİK

cm
A Ç IKLA MA

Elektrikli, 4 tepsili, konv . setüstü fırın

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

mbar

ELEKTRİK

V  - Hz

A ĞIRLIK

kg

KA BLO

 KESİTİ

mm2

O TO MA TİK

SİGO RTA

A

16

GMK-8 40x60 cm 8 7 2,2 -
230 V

50 / 60 Hz
35 3x1,5 mm2 16

GKF -4S 40x60 cm 4 7,5 6,7 -
230 V

50 / 60 Hz
55 3x2,5 mm2
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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. 

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. 

• 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. 
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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 

 

Digital Setüstü Konveksiyonel Fırın Kontrol Paneli 

 
• Cihaz 1 adet J tipi Thermocouple ile sıcaklık ölçümü yapar. 
• Cihaz 1 adet ısıtıcı çıkışı ile sıcaklık kontrolü yapar. 
• Cihaz 2 adet devir çıkışı ile fan devri kontrolü yapar. 
• Cihaz 1 ader röle çıkışı ile aydınlatma kontrlü yapar. 
• Cihaz 1 adet röle ile sistem on kontrolü yapar. 
• Cihaz 2 farklı yön rölesi ile fan yönü kontrolü sağlayabilir. 
• Cihaz pişirme süresi kontrolü ve süre sonunda sesli ikaz özelliğine sahiptir. 
• Cihaz her prohram için ayrı otomatik buhar verebilme özelliğine sahiptir. 
• Cihaz 20 program kapasitelidir. 
• Her program 5 step e kadar stepli olarak kullanılabilir. ( parametrik özellik. ) 
• Cihaz kapı kontrolüne uygundur. 
• Cihaz sensör kopma ve sıcaklık aşımı durumlarında arıza vererek sistemi kapatır. 
 

 
PANEL TANITIMI 

 
TUŞ TANIMLAMALARI 
 
ON OFF BUTONU: Cihaz kapalı durumdayken cihazı açmak için kullanılır. 
Basılması durumunda timer display gurumunda On yazar ve cihaz açılır. Cihaz 
çalışma anındayken basılması durumunda ise cihazı kapatır. Bu durumda da ekranda 
Off mesajı yazar. 
START BUTONU: Açık konumda olan bir cihazda kullanılabilir. Isıtma işlemini 
başlatır. Basılması durumunda ekranda Strt mesajı gösterilecektir. 
STOP BUTONU: Start durumunda ( ısıtma yapmakta olan ) cihazda bu tuşa basılırsa 
ısıtıcı devre dışı kalır. Zamanlama işlemleri de iptal edilir. Alarm çalışmaktaysa devre 
dışı kalır. Basıldığı zaman ekranda Stop mesajı basılır. 
FAN DEFROST BUTONU: Defrost işlemi başlatmak ya da fırını soğutmak amacı ile 
kullanılmaktadır. 
BUHAR BUTONU: Kullanıcı buhar verme işlemini bu buton ile yapar. Buhar 
verilirken U-ST mesajı displayde gösterilir. 
LAMBA BUTONU: Cihaz açıkken ya da kapalıyken aydınlatma kontrolü yapmak 
için kullanılır. Tuşa basıılması durumunda LGHT mesajı ekranda gösterilir. Lamba 
açıkken LAMP ledi de açıktır. 
TIME PLAY PAUSE BUTONU: Pişirme zamanı geri sayma olayını başaltır ve 
duraklatır. 
Sayma yaparken TIME ledi ve TIME gosterge noktası yanıp söner. Pause konumunda 
TIME ledi ve TIME gosterge noktası yanık kalır. 
TIME ADJ BUTONU: Sistem kapalı konumdayken ekranda gösterilen saat bu 
butona basılarak ayarlanacaktır. 
TIME STOP BUTONU: Pişirme süresi play yapıldıktan sonra bu butona basılarak 
sayma işlemi bitirilir. TIME ledi söner. 
WAKEUP BUTONU: Bu butona sistem on konumdayken 1 kere basarak otomatik 
açma işlemi devreye alınır ya da devreden çıkarılır. Devreye alınınca TEMP 
displayinde ON yazmaktadır. Devreden çıkarılırsa ekranda bir mesaj gösterilmez. 

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


www.greenoks.com.tr   [TR] 

 
9 

  

Aynı butona 3 sn basılması durumunda da ekranda OPEN yazar. Burda ise açılma 
zamanı ayarı yapılır. 
SET TEMP BUTONU: Sıcaklık set değeri ayarına girme işlemi için kullanılan 
butondur. Basılması durumunda ekranda Set + Step numarası gösterilir. Diğer 
göstergede ise ayarlanan set değeri gösterilecektir. 
SET TIME BUTONU: Pişirme süresi set değeri ayarına girme işlemi için kullanılan 
butondur. Basılması durumunda ekranda Tı + Step numarası gösterilir. Diğer 
göstergede ise ayarlanan set değeri gösterilecektir. 
SET BUHAR BUTONU: Buhar süresi set değeri ayarına girme işlemi için kullanılan 
butondur. Basılması durumunda ekranda STE + Step numarası gösterilir. Diğer 
göstergede ise ayarlanan set değeri gösterilecektir. 
ENTER BUTONU: Değer kaydetmek ve veri onaylamak amacı ile kullanılır. 
REVIEW BUTONU:Sistem açıkken hazırlanan tüm programı izlemek için kullanılır. 
Sistem kapalıyken de açılma zamanı ve açılma durumu kontrolü amacıyla kullanılır. 
ESC BUTONU: Menülerden çıkmak ve değer girişi işlemlerini sonlandırmak için 
kullanılır. 
PROGRAM BUTONU: Program seçme ve kaydetme amacı ile kullanılır. 
PARAMETRE BUTONU: Parametre girişi yapmak için kullanılır. 
STEP BUTONU: Set değer girişi esnasında bir sonraki step verisine erişim için 
kullanılır. 
 
Program Menü: 
Program seçme ve kaydetme işlemleri burada anlatılacaktır. Sistem on konumdayken P tuşuna 
1 
kere basılması durumunda sol displayde P NO mesajı çıkar. Diğer displayde ise bulunulan 
program 
numarası gösterilir. Ok tuşları ile istenen program numarasına kadar ilerleme ve gerileme 
yapılır. 
Tekrar ENT ya da P tuşuna basılarak program seçimi yapılır. Eğer yanlışlık ile bu menüye 
girilmiş 
ise hiçbir tuşa basmadan 10 sn beklemek yeterli olacaktır. Ya da ESC tuşuna basılarak 
menüden elle 
de çıkılabilir.  
Programdı kaydetmek için ise P tuşuna 3 sn kesintisiz basmak gerekir. Displayler yanıp 
sönmeye 
başladığı zaman kayıt işlemi tamamen bitmiştir. 
Set Sıcaklık Ayarlama: 
Sistem On konumdayken SET TEMP BUTON a 1 kere basılarak set değiştirme işlemine giriş 
yapılır. Ekranda Set + Step numarası gösterilir. 
Sistemde stepli çalışma açılmış ise değişiklik yapılacak olan step ledi yanar ve step butonuna 
basılarak diğer steplere geçiş sağlanabilir. Step numarası hem ledlerden hem de ekran 
mesajlarından 
takip edilebilir. 
Stepli çalışma aktif değil ise ledler yanmaz ve diğer steplere Step butonu ile erişim sağlanamaz. 
Bu menüde Ok tuşlarına basılarak değişiklik aktif edilecektir. Derece değer girişi 50 ile 
ayarlanan 
üst sıcaklık parametresi arasında yapılabilir. Kaydetmek için ENT butonuna basılır. ESC 
butonuna 
basarak ya da bekleyerek kaydetmeden çıkış yapılır. 
Set Time Ayarlama: 
Sistem On konumdayken SET TIME BUTON a 1 kere basılarak süre değiştirme işlemine giriş 
yapılır. Ekranda Tı + Step numarası gösterilir. 
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Sistemde stepli çalışma açılmış ise değişiklik yapılacak olan step ledi yanar ve step butonuna 
basılarak diğer steplere geçiş sağlanabilir. Step numarası hem ledlerden hem de ekran 
mesajlarından 
takip edilebilir. 
Stepli çalışma aktif değil ise ledler yanmaz ve diğer steplere Step butonu ile erişim sağlanamaz. 
Bu menüde Ok tuşlarına basılarak değişiklik aktif edilecektir. Süre değer girişi 0 ile 99 dk 
arasında 
yapılabilir. Kaydetmek için ENT butonuna basılır. ESC butonuna basarak ya da bekleyerek 
kaydetmeden çıkış yapılır. 
Stepli çalışma aktifken herhangi bir step pişirme süresi 0 girilirse o step ve ondan sonraki 
stepler 
tamamen sıfırlanır ve kullanılamaz. Böylece bir program 1 / 2 / 3 / 4 / 5 stepli olarak ayarlanıp 
kullanılabilir. 
Set Buhar Ayarlama: 
Sistem On konumdayken SET BUHAR BUTON a 1 kere basılarak set değiştirme işlemine giriş 
yapılır. Ekranda STE + Step numarası gösterilir. 
Sistemde stepli çalışma açılmış ise değişiklik yapılacak olan step ledi yanar ve step butonuna 
basılarak diğer steplere geçiş sağlanabilir. Step numarası hem ledlerden hem de ekran 
mesajlarından 
takip edilebilir. 
Stepli çalışma aktif değil ise ledler yanmaz ve diğer steplere Step butonu ile erişim sağlanamaz. 
Bu menüde Ok tuşlarına basılarak değişiklik aktif edilecektir. Buhar Süre değer girişi 0 ile 99 dk 
arasında yapılabilir. Kaydetmek için ENT butonuna basılır. ESC butonuna basarak ya da 
bekleyerek 
kaydetmeden çıkış yapılır. 
Burada ayarlanan zaman ne zaman buhar verilmeye başlanacağı zamanıdır. Bu buhar otomatik 
olarak şartlar sağlanmış ilse verilecektir. Bu zamanlama da pişirme süresi le beraber PLAY 
butonu 
ile saymaya başlar, PAUSE ile bekler ve TIMER STOP ile sonlandırılır. 
Parametre Menü: 
Sistem off konumdayken bu tuşa 5 sn basılması durumunda girilebilir. Ekranda Pr mesajı 
gösterildiği sırada tuşlar bırakılacaktır. Sağ displayde parametre numarası sol displayde ise 
içeriği 
yazmaktadır. Ok tuşları ile istenen parametre değerine kadar gidilir. ENT tuşu ile parametre 
seçilir. 
Ok tuşları ile istenen ayar yapılır ve ENT ile kaydedilir. Seğişiklik yapılmayacak ise ESC ile bir 
önceki parametre numarası seçimi menüsüne dönülür.İşlem bitince de ESC ile çıkış yapılır. Hiç 
bir 
işlem yapılmaz ise 30 sn sonra menü kapanır. 
 
PARAMETRELER 
 
Parametre 0 : P00: :Hysteresis :1-5 derece 
Parametre 1 : P01: :Buhar Hazır Sıcaklığı :0-350 derece 
Parametre 2 : P02: :Manual Buhar Süresi :0-99 sn 
Parametre 3 : P03: :Otomatik Buhar Süresi :0-99 sn 
Parametre 4 : P04: :Fan Kontrol :0-1 tip ( 0 tek yön / çift yön ) 
Parametre 5 : P05: :Fan On Zaman :0-999 sn 
Parametre 6 : P06: :Fan Off Zaman :0-999 sn 
Parametre 7 : P07: :Fırın Sıcaklık Limit :50-350 derece 
Parametre 8 : P08: :Stepli Çalisma Aktif :0-1 tip ( 0 step yok / 1 var ) 
Parametre 9 : P09: :Sıcaklık Aşma Gösterge :0-1 tip ( 0 normal / 1 aşım gösterme ) 
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Parametre 10 :P10: :Isıtma Tip Seçim :0-1 tip ( 0 normal / 1 israil tip ) 
Parametre 11 :P11: :Artı Hysteresis :1-10 derece 
Parametre 12 :P12: :Rezistans On Time :0-240 sn 
Parametre 13 :P13: :Rezistans Off Time :0-240 sn 
Parametre 14 :P14: :Temp Down Gösterge :0-1 tip ( 0 normal / 1 sıcaklık düşüm gösterme ) 
Parametre 15 :P15: :Temp Down Derecesi :0-30 derece 
Parametre 16 :P16: :Service İşlemi Aktif :0-1 tip ( 0 servis yok / 1 var ) 
Parametre 17 :P17: :Service İşlemi Yapıldı :0-1 tip ( 0 servis yapılmadı / 1 servis yapıldı ) 
Parametre 18 :P18: :Service Saat Süre :0-9999 saat 
Saat Ayar: 
Gerçek zaman saati ayarlama işlemi için sistem off konumdayken TIME ADJ butonuna basılır. 
Ekranda TI.AD mesajı çıkana kadar beklenir. Mesaj çıktıktan sonra ise saat kısmı yanıp 
sönmeye 
başlar. Ok tuşları ile saat ayarı yapılır. ENT tuşuna basılır ve kayıt yapılır. Dakika kısmı yanıp 
sönmeye başlar. O da ayarlanır ve kaydedilir. Kaydetmeden işlemden çıkmak için ise ESC 
tuşuna 
basılır. 
Wakeup ( Uyanma ) Ayar: 
Uyanma zamanı kapalı olan sistemi saat yardımıyla açmaya yarar. Kullanıcı fırın yanında 
olmasa 
bile fırın otomatik olarak açılacak ve çalışmaya başlayacaktır.Öncelikle fırın Off konuma alınır. 
Uyanma saati ayarlamak için WAKEUP butonuna 3 sn kesintisiz basılır. Ekranda OPEN yazması 
beklenir. Mesaj gelince saat ayarı yapar gibi açılma saati ayarlanır. İşlem sonunda tekrar ana 
ekrana 
dönülür. Burada kullanıcı WAKEUP butonuna 1 kere basıp tuşu bırakırsa otomatik açılmna 
işlemi 
devreye alınır ve ekranda ON mesajı gösterilir. Aynı tuşa tekrar basılması durumunda ise bu 
işlem 
devreden çıkar. 
Fırın Çalışması: 
Cihaz elle On konuma alınır. İstenen Program seçilir ve gerek görülürse dzenlemeleri yapılıp 
kaydedilir. Daha sonra ise start butonuna basılır. Fırın iç sıcaklığı buhar verme sıcaklığına 
ulaşana 
kadar STEAM ledi yanıp sönecektir. Bu durumda kullanıcı buhar veremez , otomatik buhar da 
verilemez. 
Kapı açılması durumunda lamba ve sistem on rölesi dışına bulunan tüm röleler kapanacaktır. 
Ekranda da door mesajı gösterilecektir. 
Fan devri değiştirmek istenirse DEVIR BUTONU na basılacak ve fan devri değiştirilecektir. Fırın 
sıcaklığı istenen seviyeye geldikten sonra PLAY butonuna basılarak pişirme işlemi başlar. Stepli 
çalışma varsa her step sonunda kısa alarm verilecek ve diğer stepe geçilecektir. Step geçişi 
esnasında ekrana STEP mesajı da basılacaktır. Otomatik buhar verilirken de ekranda otomatik 
olarak A-ST mesajı çıkacak, ayrıca STEAM ledi de yanacaktır. Kullanıcı istediği zaman manuel 
olarak buhar da verebilecektir. Tüm pişirme işlemi bitince alarm verilecek ve ekranda END 
mesajı 
gösterilecektir. Pişirme işlemi sonunda sıcaklık kontrol işlemi devam edecektir. Sonlandırmak 
için 
fırın STOP konuma alınmalıdır.  
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Manuel Setüstü Konveksiyonel Fırın Kontrol Paneli 

 

Manuel sıcaklık ve zaman ayarlama ile pişirme yapan kontrol panelidir.  

 

 

PANEL TANITIMI 

 
TUŞ TANIMLAMALARI 
 

A tuşu: Bu tuş ile cihaz çalıştırılır. On- Off konumları bulunmaktadır. Cihaz çalıştırıldığında zamanlayıcı 
elektriklenir. 

 
B tuşu: Bu tuş ile pişirme sıcaklığı ayarlanır. 50-300 oC arası. 
 

C tuşu: Bu tuş ile pişirme süresi ayarlanır.  Zamanlayıcı ayarlandığında fanlar ve lamba devreye girer. 
 

D tuşu: Bu tuş ile pişirme esnasında kabine manuel buhar verilir. Basılı tutulduğu süre boyunca buhar verir.  

  

A B C D 
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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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EC DECLERATION OF CONFORMITY 
AT UYGUNLUK BEYANI 

 

We ALİ DEMİRÖZ GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ 

declare under our sole responsibility that the products hereunder are 

designed and manufactured in conformity with 2014/35/EU LVD, and 

other related normative standards. 

Biz ALİ DEMİRÖZ GREENOKS ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ 

olarak, aşağıda verilen ürünleri 2014/35/AT Alçak Gerilim Direktifi, ve 

ilgili diğer standartlara uygun olarak tasarladığımızı ve ürettiğimizi 

beyan ederiz. 

 

PRODUCT DESCRIPTION   : Convection Oven 

Ürün Tanımı      Konveksiyonel Fırınlar 

 

MODEL     : GKF-4S 

Model 

 

TEST REPORT NUMBER   : 

Test Rapor Numarası 

 

APPLICABLE DIRECTIVES   : 2014/35/EU Low Voltage Directive 

Uygulanan Yönetmelikler     2014/35/AT Alçak Gerilim Direktifi 

 

APPLICABLE HARMONIZED STANDARTS : EN 60335-1:2012/AC:2014 

Uygulanan Uyumlaştırılmış Standartlar   EN 60335-2-36:2002/A11:2012 

       EN 60335-2-42:2003/A11:2012 

 

CERTIFICATE NUMBER   : G-2018-01 

Sertifika No 

 

ISSUE DATE    : 01.09.2018 

Düzenlenme Tarihi 

 



 

 

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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