
MANUAL DE SEGURANÇA OPERACIONAL 
 

LEIA ANTES DE COMEÇAR A MONTAR 

 

O NÃO ENTENDIMENTO E USO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DESTE MANUAL 

PODEM RESULTAR EM DANOS SÉRIOS E MORTE DO USUÁRIO 
 

O METAL CONDUZ ELETRICIDADE: 

Não use este equipamento onde há contato com linhas de eletricidade ou circuitos. 

 

OPERAÇÃO E SEGURANÇA 
 

. Não use este equipament se você não estiver se sentindo bem, tomando medicamentos fortes, 

drogas, ter consumido alcool, todas essas condições podem tirar sua habilidade de trabalhar com 

segurança com este equipamento. 

. Sempre use o andâime em conformidade com a legislação local ou nacional aplicável. 

. nunca empilhar mais de 2 unidades. 

. Sempre usar guarda corpo e haste estabilizadora quando empilhar unidades. 

. Inspecionar antes de usar. Não usar o andâime avariado ou com partes faltando. 

. Examine se todo o conjunto está completo. 

. Guarda corpos devem ser instalados em todos os lados da plataforma onde uma pessoa possa 

cair de uma altura de mais de 1,80 m. 

. Sempre fixe o Sistema de Guarda Corpo usando as travas e pinos. 

. Guarda Corpos devem ser instalados de modo que as portas sejam acessadas da parte de 

dentro da plataforma. 

. Bloqueie sempre todas as portas de acesso com as travas das portas, mesmo que o andaime 

esteja em uso ou não. 

. Bloquear com segurança todas as chaves e plataformas antes de cada uso. 

. Deve haver um mínimo de dois suportes laterais instalados em cada nível do andaime 

e uniformemente espaçados em todo o andaime. A falta de suporte adequado pode 

causar o desmoronamento do andaime 

. Sempre use os estabilizadores presos à estrutura com os pinos de travamento 

. Sempre use rodízios presos à estrutura com os pinos de travamento. 

 

 . Não suba a menos que todos os rodízios estejam na posição travada. 

 .Aprumar o andâime em superfície firme e nivelada. 

 . Deve ser usado em uma superfície firme, livre de buracos, detritos ou obstruções. 

 . Nunca coloque nada embaixo ou prenda nada a um andaime para aumentar a altura ou para 

ajustar a superfícies irregulares. 



 . Os ácidos são corrosivos e podem afetar seriamente a resistência. Não exponha a 

substâncias corrosivas. 

 

 . Mantenha o andaime livre de detritos e equipamentos desnecessários . 

 . Remova ou aperte todas as ferramentas, material ou equipamento antes de se mover. Tenha 

muito cuidado ao mover-se para evitar tombamentos. 

 . Nunca tente mover o andaime com alguém em cima do mesmo. 

 . Não use dispositivos motorizados para impulsionar este andaime. Tenha muito 

cuidado perto de máquinas em operação. 

 

 . Não use em superficies desniveladas e que não estejam firmes. 

 . Não use o andaime em condições climáticas adversas ou com ventos fortes. 

 . Ao subir no andaime segure com firmeza. 

 . Não modifique o andâime ou qualquer de seus componentes. 

 . Não use o andaime como uma passarela. 

 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

1, Erguer o andaime (um ou dois quadros de altura), seguindo as instruções do 

fabricante. 

2 Instale o primeiro painel Guarda Corpo, inserindo dois pinos de canto em soquetes no 

lado do andaime chaves e assegure com pinos de trava ou parafusos fornecidos. 

Verifique se o guarda-corpo está bem preso à plataforma e não pode ser levantado. 

Repita com o segundo painel de Guarda Corpo. 

3 Verifique se as portas de acesso se movem para dentro da plataforma. Trave as portas de 

acesso com a trava da porta. 


