
REF 4853
Manual de instruções (PT)

Cavalete auto 3T

Leia este manual e siga todas as regras de segurança e instruções de  
operação antes de usar este produto.



Descrição:

1. Punho de bloqueio, alavanca de controlo.
2. Base sólida firme.
3. Selim dentado.
4. Base sólida de aço.
5. Base suporte cavalete.

Especificações:

Capacidade de elevação por par 3T.
Altura minima: 290mm. 
Altura máxima: 430mm.
Peso cavalete: 2,75kg.

Aplicação:

O cavalete é projetado para suportar, não levantar cargas de capacidade nominal. O cavalete nunca pode ser 
usado sozinho. Antes de usar, determine o peso do objeto que é levantado, não pode exceder a capacidade 
nominal do suporte. A capacidade nominal é por par! Não exceda a capacidade nominal. É proibido usar o 
conector para outros �ns que não os especi�cados no manual.



Informação geral de segurança:

Para sua segurança, antes de usar este produto, leia, compreenda e siga todas as informações fornecidas, como 
as instruções funcionamento e de segurança, e que estão completamente familiarizados com o produto, seus 
componentes e os perigos associados do seu uso. Você deve seguir as regras básicas de segurança e saúde.

Inspecione antes de cada uso. Em caso de qualquer falha ou dúvida quanto ao uso adequado do cavalete, você 
deve informar seu supervisor, contatar seu revendedor ou um centro de serviço autorizado local.
O fornecedor não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado pelo uso indevido.

1. É proibido usar o cavalete para outros �ns que não os especi�cados no manual.
2. Antes de cada uso, inspecione o estado geral do cavalete.
3. Não exceda o peso máximo.
4. Use somente em superfícies planas e resistentes capazes de suportar o peso máximo permitido.
5. Mantenha o cavalete longe de chamas e fontes de calor.  Isto pode causar danos à unidade e facilitar ou 
agravar a sua deterioração.
6. Certi�que-se de que o ponto de elevação é estável e centralizado corretamente no carro.  Deve levantar com 
o macaco apenas em zonas do veículo adequadas, conforme especi�cado pelo fabricante do veículo. Posterior-
mente o peso deve ser suportado no centro do cavalete.
7. Para melhor desempenho e maior vida útil, veri�que o cavalete periodicamente.

Instruções de funcionamento

Examine antes de cada uso o cavalete se tem danos. No caso de detectar um dano por menor que seja não 
deve utilizar os cavaletes.

Elevação

1. Ajustar a altura, puxando para cima o selim dentado
2. O  punho de bloqueio  �xa o selim dentado na posição desejada. Para con�rmar isso,
simplesmente empurre o punho de bloqueio para baixo. Certi�que-se de que o selim dentado está bloqueado 
antes de carregar.
3. Posicione cuidadosamente os cavaletes de modo que a carga esteja centrada.
4. Baixe lentamente o veículo nos cavaletes.
5. Veri�que se o veículo está seguro antes de trabalhar, em volta ou por baixo. Use calços de roda em todos
rodas desprendidas em ambas as direções para evitar movimentos inadvertidos.

Descida

1. Certi�que-se de que todas as ferramentas e o pessoal estejam fora da area de descida antes de baixar a 
carga.
2. Com o macaco adequado, eleve o veículo afastado os cavaletes.
3. Solte o punho de bloqueio e deixe o selim deslizar até a posição mais baixa.

Manutenção
Quando o suporte do macaco não estiver em uso, armazene-o na posição vertical e em uma área limpa e seca. 
Periodicamente inspecione cada suporte. Certi�que-se de que todas as peças se movem livremente.




