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Cihazın beyan edilmiş gücü kullanıcı talepleri ile 
kesinlikle değiştirilemez. Valflere ve enjektörlere bu 
amaçla yapılan her türlü müdahale cihazı garanti 
kapsamı dışında bırakır. Aksi takdirde firmamız 
sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 Basım Yılı : 01.11.2010 VER:V11.7 

 
MARKA: ÖZTİRYAKİLER 

GAZLI KEBAP ŞİŞ VE DÖNER OCAĞI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU 

İÇİNDEKİLER 

1 - ÖNSÖZ 

Web: www.oztiryakiler.com.tr      E-mail: oztiryakiler@oztiryakiler.com.tr 

Ürünlerimizden, Gazlı Kebap Şiş ve Döner Ocağı ürünümüzü tercih etmeniz ve 

firmamıza güveniniz için teşekkür ederiz. 

Ürünlerimiz 100’ ü aşkın ülkenin Profesyonel mutfaklarında tercih edilmekte olup gazlı 

cihazlar için uyulması gereken direktiflere uygun olarak imal edilmektedir.  

• TEREDDÜT ETTİĞİNİZ VE ANLAYAMADIĞINIZ HER KONUDA SİZE 

EN YAKIN TEKNİK SERVİSİMİZDEN TELEFONLA BİLGİ İSTEYİNİZ. 

• SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNDEN EN İYİ VERİMİ ALMANIZI 

TEMENNİ EDERİZ. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 – Gaz Bağlantısı için Teknik Kurallar 
 
Cihazın bütün gaz bağlantıları ISO 7 – 1 veya ISO 228 – 1 standartlarına uygun olmalıdır 
 
 

2.2 – Cihazın Kurulumu 
 

Cihaz düz ve dengeli bir zeminde kurulmalıdır. Bu yüzey yağın zemin üzerinden akarak 
yere dökülmesine engel olacak forma sahip olmalıdır. Cihaz asla plastikten veya ağaçtan 
yapılmış zemin üzerine kurulmamalıdır. Kullanım esnasında cihazla ısıdan zarar 
görebilecek materyaller arasında en az 20 cm. mesafe kalacak şekilde kurulum 
yapılmalıdır. 
 
 
                   2.3 – Teknik Özellikler 
 
Teknik özelliklerin kullanım ve değişiklik hakkı Öztiryakiler A.Ş. ye aittir. 
 
 

          2.3.1 – Gazlı Kebap Şiş ve Döner Ocağı Teknik Özellikler 
Tablosu 

 

Poz Ürün Nr. Güç (kW) Gaz Sarfiyatı  Ölçüler 
(YXEXD)mm 

01 OGSKDO-8 2 kw x 4 = 8 kw LPG   0,63 kg /h 
NG  0,85 m³ / h 420x789x410 

02 OGSKDO-8P 2 kw x 4 = 8 kw LPG   0,63 kg /h 
NG  0,85 m³ / h 420x789x410 

03 OGSKDO-11P 2,75 kw x 4 = 11 kw LPG   0,85 kg /h 
NG  1,16 m³ / h 835x638x450 

04 OGSKDO-22P 2,75 kw x 8 = 22 kw LPG   1,71 kg /h 
NG  2,32m³ / h 1385x638x450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2.4 – Gaz Dönüşümü             
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Pos Model ismi Brülör Enjektörü Çapı ( mm ) 

01 OGSKDO-8 0,73 0,64 1,05 

02 OGSKDO-8P 0,73 0,64 1,05 

03 OGSKDO-11P 0,85 0,75 1,25 

04 OGSKDO-22P 0,85 0,75 1,25 

 
 
 
 

2 – KURULUM TALİMATLARI 

    2.4.2 Gaz Dönüşümü için Talimatlar 
 

• Gaz dönüşümü sadece gaz dönüşümü konusunda kalifiye elemanlarca 
yapılmalıdır. 

 

• Cihaza gaz sağlayan gaz hattının veya gaz tüpünün vanalarını kapatınız. 
 

• Cihazın arka kapak vidalarını sökerek arka kapağı çıkarınız 
 

• Brülörlerin ( Bakınız 2.5 Gaz Sistemi Şeması 5 ) kopilyalarını uygun bir alet ( 
pense, v.b. ) yardımı ile çekerek çıkarınız. 

 

• Enjektörlerin bağlı olduğu imyonlarını radyandan ayırarak imyon üzerindeki 
enjektörlerini anahtar yardımı ile çevirerek çıkarınız. 

 

• Kullanacağınız gaz tipine uygun enjektörleri tablodan ( Bakınız 2.4.1 Gaz 
Tipine Göre Brülör Enjektörü kullanım Tablosu ) seçerek imyon üzerindeki 
yuvalarına anahtar yardımı ile monte ediniz. 

 

• Brülörlere yeni enjektör takılmış imyonu yerleştiriniz ve kopilyalarını tekrar 
takarak sabitleyiniz. 
 

• Cihazın arka kapaklarını tekrar vidalarından sıkarak gövdeye monte ediniz. 
 

 

• Gaz dönüşüm tipine göre cihaz etiketlerini değiştiriniz. 
 

• Cihazı dönüşüme uygun gaza bağlayarak, gaz vanalarını açınız. 
 

• Tüm bağlantılarda gaz kaçak testi yapınız. ( Kaçak spreyi veya köpükle 
yapılması zorunludur. Gaz Kaçağı kesinlikle kibrit, çakmak vs. gibi açık 
alevle yapılmamalıdır.) 

 

• Gaz kaçak testinden sonra cihazın yanma testini yapınız. 
 

 

                    
2.5 – Gaz Sistemi Şeması 

 

1 – Ürün gövdesi 
2 – Yan sac  
3 – Radyan 
31 – Gaz valfi 
32 – Tutamak 
33 – Alt tepsi 
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2 – KURULUM TALİMATLARI 

Değerli müşterimiz 
yanlış kullanımdan 
dolayı cihazınızın 

zarar görmemesi ve 
cihazınızdan 

ekonomik ömrü 
boyunca en iyi 

verimi alabilmeniz 
için lütfen bu 

kullanma kılavuzunu 
dikkatlice okuyunuz 
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CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN 
GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMALIDIR. AKSİ 

TAKDİRDE FİRMAMIZ SORUMLULUK KABUL 
ETMEYECEKTİR. 

Bu talimatlara uyarak cihazınızı dönüşümünü yapmış olduğunuz 
gaz tipinde güvenle kullanabilirsiniz. 

 

 

 

http://www.oztiryakiler.com.tr/


 
   

 
3.1 - Yardımcı Aparatlar ve Montaj Resimleri 
 

             
      Şekil 1 (Şiş)                                             Şekil 2 (Çakmak)      

                                                          
OGSKDO 8  ve OGSKDO 8P                   
  
                       
 
 
     
  
 
 
   

 
              
  Şekil 3 (Şişlerin yerleştirilmesi ) 
 
 
 
OGSKDO 22P 
 

 
                        
 
OGSKDO 11P 
 

 
 
 

      
 

 

3.2 – Uyarılar 
 

* Cihazı çalıştırmadan önce tüm koruyucu PVC filmleri ve ambalajdan kalan diğer 
kalıntıları cihaz üzerinden temizleyiniz. 
* Cihazı çalışır durumda yalnız ve gözetimsiz bırakmayınız. 
* Cihaz sadece kurulum kullanım ve bakım kılavuzunu okumuş; cihaz kullanımı hakkında 
eğitim görmüş kişilerce kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır. 
* Bu cihaz sadece sağlam düz ve alev almayacak zemin üzerinde kullanılmalıdır. 
* Gaz Bağlantı yerleri gaz kaçağına karşı kontrol edilmelidir. 
* Cihazın yerini değiştirmek için cihazın kapalı ve soğuk olması gerekmektedir. 
* Eğer gaz kokusu alırsanız cihazın gaz valflarını ve diğer tüm gaz vanalarını kapatınız.  
En kısa sürede yetkili servisi arayınız. 
* Gaz kaçak kontrolünü kesinlikle kibrit çakmak vs. ile yapmayınız. Gaz kaçak spreyi veya 
köpükle yapınız. 
* Kullanım sonrası ve acil durumlarda tüm gaz valfları, gaz vanaları kapatılmalıdır. 
* Cihaz belirtilen amacı dışında kullanılmamalıdır. 
* Çalışma esnasında cihaz hareket ettirilmemeli ve sarsılmamalıdır. 
* Cihazı taşırken bir yere çarpmayınız ve devirmeyiniz. 
* Cihazın yanında yanıcı malzemeler bulundurmayınız. Yine cihazı kolay alev alabilecek 
malzemelerin yakınında çalıştırmayınız. 
* Bu cihaz bir duvar, bölme, mobilya, dekoratif kaplama vb. ne yakın konumlandırılacak ise 
bunların yanmaz malzemeden yapılması gerekmektedir. Aksi halde uygun bir yanmaz ısı 
yalıtım malzemesi ile kaplanması ve yangından korunma kurallarına azami dikkat 
gösterilmesi tavsiye edilir. 
* Cihazın çalışacağı yerle duvar arasında 20 cm boşluk bırakınız. 
* Cihazın çalışacağı gaz basınç değerleri etiketleme ile cihaz üzerinde belirtilmiştir. Cihazı 
belirtilen gaz basınç değerinden farklı bir gaz basıncı ile çalıştırmayınız. 
* Cihaz LPG tüp ile çalıştırılacaksa tüp ile cihaz arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır. 
 3.3. Ürünün Montajı ve Çalıştırılması 
 
 

- Satın almış olduğunuz Gazlı Kebap Şiş Döner Ocağını  kolisinden çıkartınız 
ve  yanmaz malzemeden yapılmış düz bir zemin üzerine koyunuz.  

- Ürünün  sallanmaması için ürün ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeye 
getiriniz.  

- LPG kullanımında gaz hortumunu bağlantı kelepçelerini kullanarak bir ucunu 
ürün gaz giriş borusuna diğer ucunu tüp üzerindeki dedantörün gaz çıkış 
ucuna tornavida yardımı ile monte ediniz. 

- Şayet doğal gaz kullanılacak ise ürün gaz girişi ile doğal gaz şebeke borusu 
arasına standartlara uygun doğal gaz borusunu uygun anahtar yardımı ile 
sıkarak monte ediniz. 

- Kullandığınız gaza göre LPG  tüpünü yada doğal gaz vanasını açarak gaz 
bağlantı yerlerini deterjan ile köpürtülmüş bir sünger vasıtası ile gaz kaçak 
kontrolü yapınız.  

- Gaz kaçağı olmadığına emin olduktan sonra harici ateşleme kaynağını ( 
çakmak ) kullanarak sırayla  radyanları ateşleyiniz. Bunun için gaz valfı 
düğmesini saatin tersi yönünde çevirerek radyana gazın gelmesini 
sağlayınız. Sonra çakmak ucunu radyana yaklaştırarak ateşlemeyi 
gerçekleştiriniz. Sonra diğer  radyanları yakmak için aynı işlemler tekrar 
edilir. Radyan düğmesini saatin tersi yönünde çevirerek gazın gelmesini 
sağlayınız. Çakmak ucunu yakmak istediğiniz radyana yaklaştırarak 
ateşlemeyi sağlayınız.  

- Pişirme ısısının ayarını gaz valflarının düğmesini çevirerek sağlayabilirsiniz. 
-  Radyanları ateşledikten sonra ürün pişirme işlemine hazır hale gelmiş 

demektir.  
- Şişlerin ürüne yerleştirme şekli için şekil 3’ e bakınız. 

3 – KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI 

3.5 – Temizlik 
 
Uzun ve sağlıklı bir kullanım için cihazınızı günlük kulanım sonunda mutlaka 
temizleyiniz. Cihazın temizliğinde kesinlikle ovma tozları ve aşındırıcı kimyasallar 
kullanmayınız.  
 

Cihazı temizlemek için sıvı sabunu bir miktar ılık su içinde çözündürünüz. Daha sonra 
bu sabunlu su içine batıracağınız bir sünger ile cihazı siliniz ve kuru bir bezle 
durulayınız. 
 

Temizlik işlemini cihaz tamamen soğukken ve çalışmıyorken yapınız.  
 
 

Cihazı suya daldırarak yıkamayınız.  
 

Yıkama için basınçlı su kullanmayınız. 
 
 
3.6 – Bakım 
 
Cihazın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirip getirmediği ve gaz kaçak kontrolleri 
kullanım şekli ve yerine göre en azından 6 ( altı ) ayda bir imalatçı firma adresinde veya 
yetkili servislere kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Cihazın fonksiyonel olarak 
çalışmasında bir problem varsa en kısa sürede yetkili servise bildirilmeli, gerekli 
düzeltmeler sağlanana kadar cihaz kullanılmamalıdır. Bahsi geçen fonksiyonel 
parçaların değiştirilmesi esnasında orijinal parçaların kullanılması zorunludur. 
 
 
3.7 – Cihazın Ekonomik Ömrü  
 
Cihaz, Kullanma Kılavuzunda belirtilen şartlarda usulüne uygun olarak kullanıldığında 
ekonomik ömrü 10 ( on ) yıldır. 

 
 

3.4 – Ürünün Kullanım Amacı 
Bu Gazlı Kebap Şiş ve Döner Ocağı her türlü eti kızartmak için tasarlanıp imal edilmiş 
olup; farklı bir amaç için kullanılamaz. 

 
 

3 – KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI 3 – KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GARANTİ ŞARTLARI  
 

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 
2 yıldır. 
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı 
firmamızın garanti kapsamındadır. 
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala 
ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, 
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine 
bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza 
bildirimini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup 
veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak 
uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 
Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi 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 ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır. 
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
   -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi 
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen 
garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, 
bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 
    -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, 
    -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun 
mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin 
düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın 
ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 
bedel indirimi talep edebilir. 
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 
 

 



 
 
 

 
 



 
 


	Değerli müşterimiz yanlış kullanımdan dolayı cihazınızın zarar görmemesi ve cihazınızdan ekonomik ömrü boyunca en iyi verimi alabilmeniz için lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz

