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Yük ve insan asansörünü görevliden başkasının kullanması yasaktır.
Asansör görevlisi kabin dışına çıktığında kapıları kilitlemelidir.
Yük asansörü ile insan taşınmamalıdır.
Yükle birlikte insan taşınmasının zorunlu olduğu hallerde özel güvenlik tedbirleri alınmalı ve
kontrollü taşıma yapılmalıdır.
5. Asansörün ansız durması halinde asansörü terk edilmemeli ve yardım beklenmelidir.
6. Asansör hareket halindeyken, asansör kabinini sallanmamalıdır.
7. Asansöre binerken asansörün tamamen durması beklenmelidir.
8. Asansöre yük yüklerken veya boşaltırken yavaş hareket edilmelidir.
9. Asansöre yük dengeli koyulmalıdır.
10.Yük ve insan asansörlerinde imalatçısının belirlemiş olduğu kapasitesinin üzerinde yük ve insan
taşınmamalıdır. (Asansör yük kaldırma panosuna bakınız.)
11.Asansörlerin taşıma kapasiteleri görünür bir yerlerinde asılı olmalıdır.
12.Asansörün ineceği en alt seviye insanların giremeyeceği şekilde sınırlandırılmalıdır.
13.Asansör hareketi esnasında korkuluk arkasına geçilmemelidir.
14.Asansöre bindikten veya asansörden indikten sonra katlardaki kapıları açık bırakılmamalıdır.
15.Asansör kapıları yavaş açılmalı ve yavaş kapatılmalıdır.
16.Kötü hava koşullarında (rüzgar, kar vb.) asansörün kullanımı yasaktır.
17.Asansördeki bir güvenlik donanımının işlememesi durumunda asansör kullanımı yasaktır.
18.Üreticinin izni olmadan elektrik ya da mekanik bir ekleme ya da değişiklik yapılmışsa asansörün
kullanılması yasaktır.
19.Asansör gövde topraklaması olmadan binmek yasaktır.
20.Orijinal olmayan herhangi bir değişiklik durumunda asansörün kullanılması yasaktır.
21.Gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması hallerinde asansörün kullanılması yasaktır.
22.Periyodik kontrollerinin yapılmaması durumunda asansör kullanımı yasaktır.
23.Kabine düzgün tutturulmamış ya da kabinden taşan malzeme olması durumunda asansör kullanımı
yasaktır.
24.Asansör kullanıcıları yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdırlar.
25.Asansörün kullanıldığı seviyeden üst katlara doğru uzatılması durumunda her uzatmadan sonra ve
kullanımdan önce yetkili servis tarafından uygun montajın yapıldığı ve kullanımının güvenli
olduğuna dair bir rapor alınmalıdır.
26.Makinada değişiklik gereği duyulması halinde, bunu gerçekleştirmeye yetkili olan üreticiye
bildirimde bulunulmalıdır.

Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen
riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai
işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim.
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