Rätt användning av hissar
Korrekt användning av hissar garanterar en säker och bekväm
resa för alla. Följ dessa enkla riktlinjer för att förhindra olyckor
och förbättra din och andras säkerhet.

Om hissen är full väntar
du på nästa. Överbelasta
inte hissen och överskrid
aldrig hissens maximala
kapacitet.

!

Var försiktig när du
kliver in och ut ur
hissen eftersom det kan
hända att den inte är i
helt samma nivå som
våningsplanet.
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Gå längst in i hissen
när du kliver på, vänd
ansiktet framåt och håll
dig borta från dörrarna.

!

Om du upptäcker
någonting ovanligt med
hissen, till exempel en
trasig spegel eller ett
ovanligt ljud, är det
viktigt att informera
fastighetsägaren eller
serviceföretaget.

Barn ska endast åka hiss
i vuxet sällskap och ska
hålla hand under hela
färden. Husdjur ska vara
kopplade och hållas nära.

!

Använd dörröppningsknappen om du vill hålla
dörrarna öppna för att
vänta in någon.
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Felaktig användning av hissar
Om du är uppmärksam och agerar ansvarsfullt kan du förhindra
hissolyckor. Använd inte hissen vid en nödsituation, ta trapporna
istället. Transportera inte stora föremål i hissen och använd den
inte som en lekplats. Försök inte att hålla dörrarna öppna eller
att ta dig ut utan hjälp om du fastnar i hissen.

Använd inte hissen vid
brand eller nödsituation.

Lek inte i eller i
närheten av hissen.

!

Om du har fastnat i
hissen trycker du på
larmknappen och
väntar på hjälp från
servicecentralen. Försök
aldrig att ta dig ut på
egen hand.

Försök inte att hålla
dörrarna öppna genom
att placera föremål eller
kroppsdelar i vägen.
Använd knappen för att
öppna dörrarna istället.

Överbelasta inte hissen
och överskrid inte hissens
maximala kapacitet när
du flyttar tunga eller
stora föremål. Använd en
varuhiss eller ta trapporna
istället.
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