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•  Armazene o banco escadote num local seco 
  e seguro, protegido das condições 
  atmosféricas adversas. 
• Mantenha-o limpo e livre de materiais   
  estranhos. 
•   Verifi que que não falte, nem esteja danifi cado, 

nenhum componente. 
•  Os degraus devem estar sempre limpos e 

secos. 

Abra o banco escadote, 
inclinando o degrau de topo, 
no sentido assinalado
ATENÇÃO: antes de abrir 
o banco escadote, deve 
rebater o apoio de pernas

Feche o banco escadote, 
inclinando o degrau de topo, 
no sentido assinalado
ATENÇÃO: antes de fechar 
o banco escadote, deve 
rebater o apoio de pernas.
Caso contrário, pode 
causar danos.

•  Inspecione o banco escadote antes de cada 
utilização. Todos os componentes devem estar 
em boas condições. 

•  Assegure-se de que todos os parafusos/
rebites se encontram apertados, e a funcionar 
adequadamente. 

•  Mantenha o banco escote limpo, e remova 
quaisquer resíduos de tinta fresca, neve, 
gorduras e outras matérias escorregadias.

•  Substitua os pés antideslizantes, que se 
encontrem desgastados. 

•  Não execute reparações em parte alguma 
  do banco escadote.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Agradecemos a sua preferência pela aquisição do Banco Escadote da nossa 
representada Little Giant®. 
Leia com atenção as instruções contidas neste Manual, antes de utilizar o banco escadote! 
Desta forma poderá aproveitar em segurança todas as vantagens deste equipamento.
Em caso de dúvida, contacte os serviços técnico-comerciais da EQUIPLEVA. 
Valorizamos os nossos clientes, prestando todo o apoio necessário. 

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

COMO ABRIR COMO FECHAR

INSPEÇÃO
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• Não tente chegar longe demais. O utilizador deve manter o tronco dentro dos montantes 
  das escadas. Não se incline para os lados. 
•  Coloque-se de frente para a escada, na subida e na descida. Desloque o banco 

escadote, sempre que necessário. 
•  Abra o banco escadote antes de subir, incluindo o apoio de pernas.  
•  Utilize calçado adequado. 
•  O banco escadote deve estar apoiado numa superfície sólida e plana. 
•  Só é permitida a utilização por uma pessoa, incluindo materiais ou ferramentas 
  (capacidade de carga máxima de 150 kg). 
•  Tome precauções para que as crianças não brinquem perto do banco escadote. 
•  Não utilize o banco escadote se se sentir demasiado cansado, com vertigens, ou se 

ingerir álcool, drogas ou medicamentos não aconselhados para o seu uso. 
•  O banco escadote não deve ser apoiado em superfícies escorregadias, tais como gelo 
  ou neve, sem dispositivos específi cos (estabilizadores ou suportes). 
•  Não coloque o banco escadote sobre bases ou andaimes para alcançar um nível 
  de altura superior. 
•  Não posicione o banco escadote junto a uma porta, sem vedar a passagem, 
  para evitar o choque na abertura da porta.
•  Bloqueie totalmente o apoio de pernas quando está estendido, fi xando convenientemente 

a dobradiça. Mantenha as mãos e os dedos afastados, ao executar o fecho. 
•  A EQUIPLEVA não assume qualquer responsabilidade por danos ou lesões, resultantes 

do não cumprimento de todas as instruções. 
• O banco escadote deve ser inutilizado, no caso de quebra de um pé ou degrau, 
  se não funcionar corretamente, ou se estiver exposto ao fogo ou à corrosão química.
• Antes de utilizar o banco escadote, leia atentamente este Manual de Utilização, 
  e proceda em conformidade.

SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

RUA DE OLIVEIRA E SÁ,  116   
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA I 
4475-263 GEMUNDE – MAIA
TEL.: 22 947 97 64 - FAX: 22 947 97 68
equipleva@mail.telepac.pt 
www.equipleva.pt

CAPACIDADE DE CARGA - 150 KG

 ARTIGO Nº DESCRIÇÃO ALTURA DA
PLATAFORMA

DIMENSÕES
REBATIDO

PESO
(KG)

 LG210 2 degraus, c/ corrimão 0,46 0,80 x 0,11 6,8

 LG310 3 degraus, c/ corrimão e porta ferramentas 0,68 1,10 x 0,12 9,1

 LG410 4 degraus, c/ corrimão e porta ferramentas 0,92 1,40 x 1,13 11,3

 LG510 5 degraus, c/ corrimão e porta ferramentas 1,18 1,71 x 0,14 13,5

Medidas em mm

1 ANO DE GARANTIA


