Gebruikshandleiding
voor parkeerplaatsafzetting PAS
Exploitant/firma:
Werkbereik:

Datum; opgesteld op:
Verantwoordelijke:

Toepassingsbereiken
Gebruik van de parkeerplaatsafzetting uitsluitend door geïnstrueerde personen.
Aanvullend moet de gebruikshandleiding van de fabrikant in acht worden genomen.

Gevaar
Gevaar voor letsel in het bewegingsbereik van de deur
Gevaar voor letsel door niet beoogd gebruik of ongewenste bewegingen van de parkeerplaatsafzetting
(Gevaar voor inklemmen, beknellen, scharen, snijden, intrekken, vastgrijpen, struikelen of stoten)

Veiligheidsmaatregelen en gedragsregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bedieningshandleiding (gebruikshandleiding) van de fabrikant moet absoluut in acht worden genomen.
De exploitant (gebruiker, operator) van de parkeerplaatsafzetting (machine) moet zijn geïnstrueerd.
De bedrijfsveiligheid moet in elke bedrijfstoestand zijn gewaarborgd.
Veiligheidsinrichtingen, afschermingen, signaal- en waarschuwingsinrichtingen mogen niet worden verwijderd of worden
gemanipuleerd.
Controleer of het bewegingsbereik van de parkeerplaatsafzetting altijd wordt vrijgehouden en er tijdens de bediening geen
personen (spelende kinderen) of voorwerpen in het bewegingsbereik van de parkeerplaatsafzetting bevinden.
Niet met uw lichaamsgewicht tegen de afzetting (het afzettingstouw of de afzettingsketting) leunen.
Parkeerplaatsafzetting alleen openen/sluiten als u het parkeerplaatsafzetting van de deur kunt overzien.
Hoofdtoerit van op afstand bediende parkeerplaatsafzettingen pas passeren nadat de parkeerplaatsafzetting in eindpositie
“OPEN” staat. (het afzettingstouw of de afzettingsketting tot stilstand is gekomene en de installatie volledig is geopend)
Besturingsapparaten bevestigen op een hoogte van ≥ 1,5 m, buiten het bereik van kinderen.
Bij stroomuitval kan de parkeerplaatsafzetting mechanisch worden ontgrendeld.
Let op dat de parkeerplaatsafzetting regelmatig wordt gecontroleerd, resp. wordt onderhouden en de
veiligheidsinrichtingen, afschermingen en signaal- en waarschuwingsinrichtingen worden gecontroleerd.
Bij sneeuw en ijs moet de installatie worden geruimd.

Handelen bij storingen
•
•
•

Bij zichtbare storingen resp. gevaren moet het bedrijf direct worden gestopt.
De parkeerplaatsafzetting tegen onvoorzien gebruik beveiligen.
Onderhoudswerkzaamheden en reparaties mogen uitsluitend door een deskundig persoon (vakbedrijf) worden
uitgevoerd.

Gedrag bij ongevallen
•
•
•

Rust bewaren!
EHBO-maatregelen starten, ongevallenplaats afschermen
Ongeval melden, alarmnr.: 112

