Regulamin korzystania z windy osobowej
1. Regulamin dotyczy korzystania z windy znajdującej się na terenie Wystawy budowli z klocków
Lego w Galerii Malta.
2. Dzieci mogą korzystać z windy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jednorazowo windą może
jechać do 21 osób. W przypadku nadmiernego obciążenia kabiny, dźwig pozostaje unieruchomiony
na przystanku z otwartymi drzwiami. Uruchomienie dźwigu może nastąpić po opuszczeniu kabiny
przez pasażera, który spowodowała stan przeciążenia.
3. Surowo zabrania się samodzielnych prób otwarcia lub wyważenia drzwi, ponieważ grozi
to wypadkiem lub trwałym kalectwem.
4. Podczas jazdy windą należy stać spokojnie, nie wolno skakać lub w inny sposób poruszać kabiną.
5. W przypadku gdy kabina zatrzyma się pomiędzy przystankami i nie daje się ponownie uruchomić,
należy użyć przyciski „alarm” w celu wezwania pomocy i oczekiwać na służby ratunkowe.
6. W kabinie windy należy zachować czystość. W kabinie zabrania się spożywania posiłków i picia
napojów.
7. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu windy natychmiast należy powiadomić pracownika
Wystawy lub bezpośrednio firmę serwisującą windę. Numer telefonu dostępny jest w kabinie windy.
Nie należy używać windy gdy:
- kabina windy rusza, mimo że drzwi kabiny windy są jeszcze otwarte,
- ma miejsce awaria urządzenia alarmowego,
- hamulec awaryjny lub włącznik drzwi nie funkcjonuje,
- brak funkcji guzików wewnętrznych i zewnętrznych (zacięcia),
- zniszczono panel sterowniczy windy (np. wskutek aktu wandalizmu), co może
zagrażać należytemu funkcjonowaniu windy,
- brak pełnej funkcji otwierania windy.

8. Zabrania się przewożenia w kabinie windy przedmiotów, które wskutek wagi i kształtu mogą
niszczyć podłogę i ściany kabiny.
9. W razie pożaru nie wolno korzystać z windy, gdyż płomienie mogą uszkodzić zasilanie,
przez co osoba znajdująca się wewnątrz, może utknąć w kabinie.
10. W przypadku zatrzymania windy w wyniku zadziałania czynników zewnętrznych (np. chwilowy
zanik napięcia zasilania) należy odczekać minutę i jeżeli w tym czasie winda nie rozpocznie
kontynuowania jazdy lub nie wykona zjazdu awaryjnego, można wezwać pomoc przy pomocy
przycisku na panelu sterującym .

