
                                

                                              INSTRUKCJA 

Użytkowania dźwigu osobowego 

Udźwig 500 kg  lub 6 osób 

 
1. Rodzaj obsługi – dźwig jest w wykonaniu samoobsługowym, a więc nie jest wymagany do 

jego obsługi uprawniony operator.  

2. Obsługa dźwigu – polega na następujących czynnościach 

a) Przywołanie dźwigu na przystanek: 

-  nacisnąć przycisk w kasecie wezwań, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do 

dźwigu;  

- przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się diody w przyciskach; 

-  po zatrzymaniu kabiny na przystanku i otwarciu się drzwi wejściowych, 

zdecydowanie zająć miejsce w kabinie, zachowując pewną odległość od drzwi 

kabinowych (o ile takie występują), tak, aby nie blokować ich ruchu; 

b)  Jazda w kabinie na wybrany przystanek 

-  nacisnąć przycisk docelowego przystanku w kasecie dyspozycji  

 -  zamykanie się drzwi jest automatyczne.; 

-  po zatrzymaniu na przystanku, opuścić kabinę w sposób zdecydowany, ograniczając 

do niezbędnego minimum pobyt w strefie drzwiowej. 

c) Po rozwiezieniu pasażerów, dźwig będzie realizował jazdę do najwyższego 

przystanku, na którym jest wezwanie 

d) Przy jeździe w dół kabina zabiera oczekujących pasażerów znajdujących się na trasie 

jej ruchu 

e) kabina w pełni obciążona nie realizuje wezwań. Pasażerowie pojadą dźwigiem w 

czasie następnej jazdy kabiny 

f) Po wyjściu pasażera z kabiny, drzwi przystankowe zamykają się samoczynnie i nie 

należy ich domykać. 

 

Uwaga: 

-  Podczas jazdy należy zachować się spokojnie, nie wykonywać żadnych 

gwałtownych ruchów takich jak: podskoki, kołysania boczne itp. 

-  Kategorycznie zabrania się przewozić ładunki przekraczające gabaryty 

kabiny, przekraczające udźwig i źle zabezpieczone. 

- Dzieci do lat 12-tu mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób starszych. 

 

3 . Postępowanie w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie: 

 przyciskiem sygnalizacji alarmowej znajdującym się w kasecie dyspozycji wezwać 

pomoc; 

 

Uwaga: 

-  Osoby znajdujące się w kabinie do czasu udzielenia pomocy powinny zachować 

spokój i nie próbować samodzielnie wydostawać się – jedynie takie 

postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo. 

- O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację 

budynku, konserwatora urządzenia lub inne osoby sprawujące nadzór nad 

eksploatacją dźwigu. 
 

Uwaga: 

Dźwig nie jest przewidziany do ewakuacji tą drogą osób w przypadku    pożaru 

w budynku. 

 


