Hissin turvallinen käyttö
Turvallisesti hissillä
Uusi hissi on erittäin turvallinen kulkuväline, sillä uudet hissit sisältävät monia turvalaitteita:
• korin ovet ovat yksi tärkeimmistä hissiturvallisuutta lisäävistä laitteista. Korin ovi varmistaa sen,
ettei mitään jää kiinni liikkuvan seinän ja hissikorin väliin
• kaksisuuntainen puheyhteys 24 tuntia vuorokaudessa päivystävään KONEen asiakaspalvelukeskukseen
• valoverho pysäyttää hissin ovien liikkeen, mikäli oven välissä on jotain
• hissi pysähtyy tarkasti kerrostasolle, jolloin hissiin kulku on esteetöntä ja turvallista

Jos hissi pysähtyy kesken matkan
Jos hissi pysähtyy kerrosten väliin, vaaraa
ei ole. Hissi ei putoa ja tuuletusaukoista
virtaa koriin raitista ilmaa. Hissin ovia ei
saa yrittää avata. Pysyttele rauhallisena ja
paina hälytyspainiketta. Saat suoran
puheyhteyden KONEen asiakaspalvelukeskukseen. Yhteys rekisteröityy KONEen
tietojärjestelmään, joka paikallistaa
tarkasti hissin ja sinne jääneen henkilön
sijainnin. KONEen asiakaspalvelukeskus
päivystää 24 tuntia vuorokaudessa
vuoden jokaisena päivänä. Kunnossapitoasentaja tulee välittömästi paikalle ja
takaa turvallisen pääsyn korista pois.

Hissillä turvallisesti koiran kanssa
Hissi on tärkeä kulkuväline myös koirille.
Koiran kanssa matkustaminen hississä on
helppoa ja turvallista, kun omistaja muistaa
olla huolellinen hissin käytössä. Suurin osa
vaaratilanteista syntyy, jos koiran ohut hihna
jää hissin ovien väliin ja ovet sulkeutuvat
siten, että omistaja ja koira joutuvat eri
puolelle ovea. Tällöin hissi saattaa lähteä
liikkeelle, vaikka kaikki hissin turvalaitteet
toimisivat asianmukaisesti. Tämän vuoksi
on tärkeää, että omistaja ja koira nousevat
hissiin ja poistuvat sieltä yhtä aikaa ja
koiran hihna on aina kireällä.

Tulipalon tai muun poikkeustilan aikana
hissiä ei saa käyttää. Käytä tällöin portaita.

Lapsille on hyvä opettaa hissin
oikeaa käyttöä ja muistuttaa,
että hissi ei ole leikkipaikka.

Jos hissi pysähtyy kerrosten väliin,
älä yritä päästä hissistä pois omin
avuin, vaan odota avun tulemista
paikalle.
Turvallisinta on matkustaa hissikorin
perällä. Huolehdi, ettei lasten tavaroita tai
esimerkiksi lemmikin hihna jää ovien väliin.

Käytä seis- tai hälytysnappulaa vain
hätätilanteissa.

Mikäli huomaat jotain epätavallista
hissin toiminnassa, ole yhteydessä
KONEen asiakaspalvelukeskukseen.

KONEen ennakoiva kunnossapito

Ekotehokkuus

Lakiin perustuva vastuu hissin turvallisuudesta
on hissinhaltijalla, käytännössä usein taloyhtiön
hallituksella. Hissinhaltijan tehtävänä on huolehtia
käytössä olevan hissin turvallisuudesta sekä
lakisääteisistä tarkastusten tilaamisista.
KONEen kunnossapitoasiakkaana voit olla
rauhallisin mielin - ammattitaitoiset ja koulutetut
asentajamme huolehtivat, että laitteesi saavat
tarvitsemansa huolto- ja korjaustoimenpiteet
oikea-aikaisesti. Lisäksi saat aina tarvittaessa
yhteyden KONEen 24 tuntia vuorokaudessa
päivystävään asiakaspalvelukeskukseen.

Uudet hissit ovat huomattavasti edeltäjiään
ympäristöystävällisempiä. Niiden nostokoneistot
kuluttavat energiaa parhaimmillaan yli kaksi
kolmasosaa vähemmän verrattuna perinteiseen
hydrauliikkakoneistoon. LED-valaistus puolestaan
säästää energiaa jopa 80 % halogeenivaloihin
verrattuna.

Hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että
• hissi on turvallinen
• hissin käyttöikä pitenee ja hissi pysyy
toimintakuntoisena vuosien ajan
• hissin matkustusmukavuus säilyy hyvänä
• hissin vikaantumisen aiheuttamat
toimintakatkokset vähenevät
Kaikilla huollossamme olevilla laitteilla on niiden
tekniset ominaisuudet, ympäristö, laitetyyppi ja
käyttömäärä huomioiva laitekohtainen
huoltosuunnitelma. Kunnossapito-ohjelman
avulla jokaiselle laitteelle tehdään tarvittavat
kunnossapitotoimenpiteet oikea-aikaisesti.

Kunnossapitopalvelumme on suunniteltu
ympäristöä silmällä pitäen.
• Olemme pienentäneet CO2- päästöjä yli
20 prosentilla huoltoreittien optimoinnilla ja
autokantaa uusimalla. Tämä vastaa vuositasolla
ajoa yli 20 kertaa maapallon ympäri.
• Toimintamme laadusta ja ympäristöystävällisyydestä kertovat ISO9001- ja ISO14001sertifikaatit.
• KONEen 30 toimipistettä sijaitsevat ympäri
Suomea, joten olemme aina lähellä huollossamme
olevia laitteita.
• Jokaisessa piirivarastossamme on asianmukaiset
säilytystilat kaikelle toiminnassamme syntyvälle
ongelmajätteelle ja ne annetaan edelleen
käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavalle
yritykselle.
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