Za cznik nr 2
INSTRUKCJA U YTKOWANIA D WIGU

1.

wig nale y eksploatowa zgodnie z przeznaczeniem, instrukcj u ytkowania,
przepisami BHP i PPO .
2. W celu wezwania kabiny wcisn przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach
przystankowych. Przyj cie wezwania jest potwierdzane pod wietlaniem przycisku.
3. Drzwi przystankowe otwieraj si samoczynnie dopiero po zatrzymaniu si kabiny.
Próby otwierania drzwi przystankowych, gdy kabina nie stoi za nimi lub jest w ruchu,
gro wypadkiem. Korzystanie z d wigu jest dozwolone tylko przy o wietlonej
kabinie.
4. Po automatycznym otwarciu drzwi nale y wej do kabiny i wcisn przycisk
przystanku docelowego. Przyj cie dyspozycji jest potwierdzane pod wietlaniem
przycisku. Nie nale y sta zbyt blisko drzwi kabinowych, poniewa fotokomórka
(fotokurtyna) blokuje zamykanie drzwi.
5. Zamkni cie drzwi przystankowych i kabinowych nast pi samoczynnie i nie nale y ich
domyka ani blokowa przy zamykaniu.
6. Surowo zabrania si mechanicznego blokowania drzwi, umieszczania przedmiotów
mi dzy drzwiami oraz opierania si o drzwi podczas pracy d wigu.
7. Wy wietlacz umieszczony w kabinie okre la pi tro w strefie, którego znajduje si
kabina.
8. Po dojechaniu do przystanku docelowego i automatycznym otwarciu drzwi nale y
wyj z kabiny.
9. Przycisk alarmu s y do wezwania pomocy w przypadku zatrzymania kabiny mi dzy
przystankami, gdy d wig nie daje si ponownie uruchomi
10. Zamykaj ce si drzwi mo na otworzy przez:.
- naci ni cie przycisku otwierania drzwi < | >;
- przes oni cia fotokomórki w skrzydle drzwi;
11. W przypadku zauwa enia niew ciwej pracy d wigu nale y powiadomi
administracj budynku, konserwatora urz dze .
12. W przypadku, gdy kabina zatrzyma si mi dzy pi trami i nie daje si ponownie
uruchomi , nale y u
przycisku „ALARM” w celu wezwania pomocy.
13. Przeci enia kabiny jest sygnalizowane d wi kiem alarmu oraz zielonym
piktogramem, drzwi nie zostan zamkni te, nie dzia aj przyciski dyspozycji i
wezwa .
14. W przypadku braku zasilania w kabinie zostanie za czone awaryjne o wietlenie.
15. wigu nie wolno u ywa do ewakuacji osób w czasie po aru.
16. Dzieci do lat 12 mog korzysta z d wigu tylko pod opiek osób doros ych.
17. Kabina d wigu osobowego jest monitorowana ca odobowo.

