
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
1. A kötélpályát mindenki SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE veheti igénybe! 

2. 130 cm magasság alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak a libegőn! 
3. Egy széken legfeljebb két személy foglalhat helyet! 
4. Menet közben a biztonsági korlátot felnyitni SZIGORÚAN TILOS! 
5. A biztonsági korlát használatának elmaradásából adódó sérülésekért, 
balesetekért, károkért az üzemeltető nem vonható felelősségre! 
6. A kötélpályáról a kiszállást jelző tábla után a kiszállóhelyen kell kiszállni. A pálya 
elhagyása csak a menetirány szerinti oldalon kifelé történhet, a pályatengely  
keresztezése nem megengedett! 
7. Nem szabad a berendezés oszlopait menet közben bottal ütögetni, TILOS a székből 
kinyúlni, tárgyakat ledobálni, nagyméretű, székből túlnyúló tárgyat szállítani! 
8. Ha balesetet, műszaki rendellenességet észlel, kérjük a kezelőnek haladéktalanul 
jelentse! 
9. Baleset vagy műszaki hiba esetén a be- ill. kiszálló helyen a leállító gombhoz 
legközelebb álló használó , ha a kezelő akadályoztatását észlelné,  jogosult  a 
berendezés azonnali  leállítására. Leállítókapcsoló az induló- és a kiszállóhelynél van 
felszerelve (sárga, gomba alakú nagy nyomógomb) 
10. Mozgássérült személy utazási szándékáról kérjük, értesítsék a kezelőt! A kezelő 
jogosult eldönteni, hogy milyen módon szállítja fel az utast: székben, vagy egyéb 
szállító gondolában kísérővel. 
11. Sérülés, baleset esetén kérjük értesíteni a kezelőt, hogy a szükséges elsősegélyt 
megkaphassa a sérült személy! 
12. Hátizsák szállítása háton felcsatolva nem megengedett, azt kézben tartva szabad 
felvinni! 
14. Tilos a pályára önhatalmúlag beszállni, ha az üzemzárás megtörtént és a 
bejáratokat, valamint a beengedő kapukat  lezárták! 
16. A függőszékben állat szabadon nem szállítható. Kisállat szállítása ketrecben  
megengedett, ennek kapcsán kérje a kezelők segítségét! 

 

A  BE SZÁ LLÁ S M ÓD JA  

 
-     A beengedő kapunál várakozzon, majd a kezelő jelzésére kettesével álljanak be a 
beszállóhelyre! 

- Törzsből hátra fordulva figyelje a szék érkezését, és amikor odaér, nyugodtan üljön le! 
- Az utastársak figyeljék egymás elhelyezkedését, és beszállás után haladéktalanul csukják le a biztonsági 

korlátot, lábukat tegyék a lábtartóra!  
- Viselkedjenek nyugodtan, tilos a székek hintáztatása! 
- A pálya megállása, vagy üzemzavar esetén viselkedjék nyugodtan, felkészülve arra, hogy a pálya bármikor 

újraindulhat! Hosszabb megállás, üzemzavar esetén, figyelje a hangosbeszélő utasításait! 
- Előfordulhat, hogy a pályát rövid ideig ellenkező irányban kell járatni, maradjon ilyenkor is nyugodt! 
- Ne essen pánikba, a berendezés alkalmas arra, hogy áramszünet esetén is biztonságosan lehozza az 

utasokat.  
 

K ISZÁLLÁ S  

 



- A biztonsági korlátot nyissa fel az utolsó oszlopnál,de csak ott, ahol ezt a tábla jelzi! 
- A széket minden esetben az elfoglalt oldalon KIFELÉ kell elhagyni az alábbiak szerint: 

a burkolt peronrészhez érve, a székből felállva, a baloldalon ülő utas balra, a jobb oldalon ülő  pedig jobbra 
hagyja el a széket. Kérjük engedjék, hogy a szék szabadon továbbhaladhasson. A kiszállás után mindkét 
utas jobbra hagyja el a kiszállóhelyet!  

- Az utasok a szék haladási nyomvonalát a szék előtt nem keresztezhetik! A bal oldali utas a tovahaladó szék 
mögött haladhat el! 

- Ha bizonytalannak érzi kiszállását, a kiszálló hely előtt az ülésből hangosan KÉRJE a kezelő segítségét, ill. a 
pálya megállítását! 

- Ha nem sikerülne a kiszállás, ne ugorjon ki, ne essen pánikba! Az ülés balesetmentesen át tud haladni a 
fordító korongon. A kezelő le fogja állítani a berendezést és a beszállóhelyen ki tud szállni.  

- Ha ez mégsem történne meg, ismét csukja le a biztonsági korlátot, a berendezéssel tegyen meg még egy 
kört és a kiszálló helynél ismét próbálja meg a kiszállást. Ezt szándékosan azonban TILOS megtenni, ezen 
tiltott cselekedet a további utazásból való kizárást vonja maga után! 
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