
Cavalete auto 6T
Ref.: 4856

Manual de instruções (PT)

Caracteristicas:

Altura mínima:410mm.
Altura máxima:590mm.
Capacidade máxima: 6T.

Importante: 

Leia a instruções antes de usar os cavaletes. O seu uso incorrecto pode causar danos materiais e pessoais.
Não ultrapasse o limite máximo de carga.
Coloque sempre o peso corretamente no centro da base dos cavaletes, use sempre em par.

Instruções de uso:

1- Veja no manual de instruções do veículo a area recomendada a levantar com o macaco.
2- Coloque os cavaletes sempre no locais especi�cados pelo fabricante do veiculo, com os apoios de carga 
adequados.
3- Para ajustar o cavalete para o tamanho pretendido, puxe o linguete para cima enquando sobe ou desce 
a base para a localização pretendida. Seguidamente mova o linguete para baixo e veri�ca que se encaixa 
no dentado da coluna central, para �car bloqueado. Veri�que que �que mesmo bloqueado.
4- Baixe cuidadosamente o veículo.



Manutenção e veri�cação:

1- Deve veri�car se os cavaletes estão em boas condições antes de os usar, veri�que se tem soldas rachadas, 
ausência de peças, ou peças dani�cadas. Se veri�car alguma anomalia já quando o estiver a usar, deve 
terminar o processo imediatamente.
2- Se for veri�cado que esta dani�cado por uso indevido do equipamento, este mesmo estando em garan-
tia, não será coberto pela garantia.

Atenção - Instruções importantes de segurança

- A não leitura desses avisos pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao veículo.
- Não sobrecarregue os cavaletes além da capacidade máxima. A sobrecarga pode causar danos ou falhas 
nos cavaletes.
- Posicione sempre carga no centro do cavalete, use sempre os cavaletes em pares, em superfícies duras e 
planas, capazes de sustentar a carga
- Usar o suporte em superfícies que não sejam duras e planas pode resultar em instabilidade e possibilidade 
de perda de carga.
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