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Liite X

HISSIKOHTAINEN TARKASTUS

1. Hissikohtainen tarkastus on menettely, jolla hissin rakentaja tämän liitteen mukaises-
ti varmistaa ja vakuuttaa, että markkinoille saatettu hissi täyttää tämän päätöksen
vaatimukset.  Hissin rakentajan on kiinnitettävä CE-merkintä hissikoriin ja laadittava
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Hissin rakentajan on jätettävä hissin tarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen il-
moitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:
— hissin rakentajan nimi ja osoite sekä hissin asennuspaikan sijainti,
— kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle

laitokselle,
— hissiä koskevat tekniset asiakirjat,

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida hissin vaatimustenmukaisuus
ja selvittää hissin suunnittelu-, asennus- ja toimintaperiaatteet.

Teknisten asiakirjojen on tarvittaessa sisällettävä seuraavat tiedot arvioinnin
suorittamiseksi:
— hissin yleinen kuvaus,
— rakenne- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot,
— olennaiset vaatimukset, jotka on otettu huomioon, sekä näiden noudattamiseksi

valitut ratkaisut (esim. yhdenmukaistetut standardit),
— hissin rakentajan tekemien tai teettämien testien tai laskelmien tulokset,
— jäljennös hissin ohjekirjasta,
— jäljennökset käytettyjen turvakomponenttien EY-tyyppitarkastustodistuksista.

4. Ilmoitetun laitoksen on tutkittava tekniset asiakirjat ja hissi sekä suoritettava sovelle-
tuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt testit tai vastaavat testit sen
varmistamiseksi, että hissi täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Jos hissi on tämän päätöksen vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on kiinni-
tettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen liitteen III mukai-
sesti ja laadittava suoritettujen testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus.

Ilmoitetun laitoksen on merkittävä tarkastustiedot hissin huoltokirjaan.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on
esitettävä yksityiskohtaiset perustelut kieltäytymiselle sekä ilmoitettava, kuinka
vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa. Jos hissin rakentaja pyytää uutta hissikoh-
taista tarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.    

5. Vaatimustenmukaisuustodistus sekä hissikohtaiseen tarkastukseen liittyvät asiakirjat
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ja kirjeenvaihto on laadittava ilmoitetun laitoksen sijaintimaan virallisella kielellä tai
muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

6. H is s in  rakent a jan  on  s ä i l yt e t t ävä  t ekn is et  as iak i r ja t  ja
vaatimustenmukaisuustodistuksen jäljennös vähintään kymmenen vuotta hissin mark-
kinoille saattamispäivästä lukien.


