POUŽÍVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ VÝTAHU
! VÝSTRAHA !
Výtah smí ovládat pouze osoba, která byla s tímto výtahem prokazatelně seznámena především
v rozsahu nebezpečných situací.
UPOZORNĚNÍ!
Provozovatel výtahu musí tyto osoby instruovat o postupu v nouzových situacích a vyžadovat
oznamovací povinnost v případě závad na výtahu.
Provozovatel výtahu pravidelnou instruktáží znalosti těchto osob obnovuje a o jejich pověření a instruktáži vede záznamy.

! VÝSTRAHA !
Pro tento výtah platí zákaz vstupu osob do klece při montáži, nakládce, provozu a vykládce.
Ovládání výtahu:
Výtah nepoužívejte - pokud jste nebyli pro používání zaškoleni
- pokud nebyla provedena denní prohlídka
- je-li rychlost větru větší než 20 m/s (72 km/hod)
- zjistíte-li závadu – ZÁVADU NAHLASTE!
- nejste-li přesvědčeni, že předepsané zkoušky byly provedeny, nebo, že se
řádně provádí předepsané kontroly a údržba
- při vstupu dalších osob do prostoru, nad kterým pojíždí výtah a kde by tyto
osoby byly ohroženy výtahem, případně pádem dopravovaného materiálu
Při skládání

Před jízdou

- nedovolte překročení jmenovité nosnosti:
nosnost výtahu ve svislém provedení je max. 200 kg, při šikmém provedení se
dovolená hmotnost nákladu určí z tabulky na základním dílu stožáru podle sklonu a
délky stožáru a zda je, či není použita vzpěra, viz. také část „MONTÁŽ“
-

nedovolte nerovnoměrné rozložení nákladu a jeho vyčnívání mimo prostor klece
nedovolte přepravu nedostatečně uloženého nákladu

-

řádně zavřete klece

-

u svislého provedení se před odjezdem z nástupiště přesvědčte, že klec je
otočena do transportní polohy, nástupní můstek je také v transportní
poloze a vykládací místo je vhodným způsobem zabezpečeno proti pádu
osoby.

Výtah ovládejte pomocí tlačítek ovládaní z místa v základní stanici, kde máte přehled o pohybu
klece a sám nebudete ohrožen.
- stiskem tlačítka na ovladači zvolte směr jízdy (NAHORU-DOLU) a klec se rozjede zvoleným směrem
- uvolněním tlačítka klec okamžitě zastaví
- tlačítkem NOUZOVÉ ZASTAVENÍ v případě nebezpečí (klec zastaví okamžitě)
a její další pohyb je znemožněn
Nouzovou situaci -

oznamte provozovateli výtahu (správci výtahu) a postupujte dle dohodnutých instrukcí.

NOUZOVÉ SITUACE, SELHÁNÍ
! VÝSTRAHA !
Dojde-li k nouzové situaci (výtah nejede, došlo k vybavení záchytného zařízení) je zakázáno osobám s klecí provádět jakékoliv úkony směřující
k uvolnění výtahu a jeho další jízdě!!!
Informujte správce výtahu, který bude tuto situaci řešit.

PROVOZ
Výtah smí obsluhovat pouze řidič (řidiči) výtahu, kteří jsou prokazatelně zaškoleni od revizního technika nebo správce výtahu a jejichž jméno je uvedeno v provozní dokumentaci.

! VÝSTRAHA !
Pro spolehlivý provoz výtahu je nutné zvýšenou pozornost věnovat jeho denní prohlídce
před zahájením provozu a provádět v průběhu dne kontroly, zda jeho provoz je bezpečný.
DENNÍ PROHLÍDKA
Provozovatel výtahu musí stanovit oprávněnou osobu (osoby) k provádění denní prohlídky
a průběžných kontrol výtahu v průběhu dne.
Tato osoba musí zejména:
Před zahájením denního provozu:
- prohlédnou základní stanici a klec, zda nedošlo ke změnám ovlivňujícím bezpečnost provozu
- připojit přívodní kabel k síti, odemknout a zapnout hlavní vypínač
- provést zkušební jízdu, přezkoušet správnost zastavení v horní a spodní poloze, funkci tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a ověřit celkové chování výtahu (hluk, vibrace)
- během zkušební jízdy, při rozjezdu směrem dolů, poslechem ověřit, zda došlo k odbrždění brzdy
pohonu

! VÝSTRAHA !
Výtah neuvádějte do provozu, pokud vykazuje závady ohrožující bezpečnost práce.
V průběhu dne:
- ověřovat, zda výtah je používán stanoveným způsobem
- ověřovat, zda nevykazuje závady ohrožující bezpečnost osob a nákladu

! VÝSTRAHA !
Pokud výtah vykazuje závady, provoz výtahu zastavte a zajistěte proti nedovolenému použití.
Na konci směny:
-

prohlédnou základní stanici a klec, zda v průběhu dne nedošlo ke změnám ovlivňujících bezpečnost provozu
vypnout a zamknout hlavní vypínač

Oprávněná osoba pro provádění denních prohlídek výtahu vede o své činnosti deník, který musí obsahovat nejméně
datum, výsledek prohlídky nebo kontroly, k zjištěné závady, způsob jejich nápravy a odstranění, jméno osoby a její
podpis. Deník předkládá při provádění pravidelných kontrol a údržby výtahu.

