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A instrução abaixo do funcionamento descreve como usar etapas e escadas. 
 
ANTES DE USAR 
 
Antes de usar as etapas/escadas Leia atentamente as instruções abaixo e preste atenção especial 
a todas as medidas e avisos para garantir a sua segurança e saúde.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• distribuidor deve assegurar que as informações de utilização sejam fornecidas juntamente 
com a escada.  

• proprietário da escada deve garantir que as informações do usuário estão disponíveis para 
o usuário da escada.  

• produto é apenas para uso não-profissional. 
 

 

Consulte o manual de instruções/livreto. 
 
 

 

Controle a escada e/ou o escadote depois da entrega e antes de utilizar pela 
primeira vez, de modo a verificar o estado e a funcionalidade de todos os 
componentes. Não utilize escadas/escadotes que apresentem danos.  
 

 

Proceda a uma inspeção visual para detecção de possíveis danos e assegure uma 
utilização segura no início de cada dia de trabalho em que pretenda utilizar a 
escada e/ou o escadote.  

 

O máximo admissível peso de 150kg não pode ser ultrapassado. 

 

Coloque a escada e/ou o escadote num piso plano, horizontal e imóvel. 

 

Evite flexão excessiva sobre o lado. 

 

Não coloque escada e/ou o escadote em solos sujos 
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As escalas só devem ser usadas por uma pessoa de cada vez. 

 

Suba e desça de uma escada e/ou escadote com o rosto virado para os degraus. 

 

Esteja firmemente na escala subindo, para baixo, e durante seu trabalho. 
 

 

Evite trabalhos que possam submeter as escadas e/ou os escadotes a cargas 
laterais, p.ex. perfuração de  materiais sólidos (p.ex. muros ou betão) em posição 
virada para o lado. 

 

Os objetos transportados durante a subida na escada e/ou banqueta não devem 
ser pesados e devem ser fáceis de manusear. 

 

Use calçado adequado para subir na escada. 

 

A sua saúde permite-lhe utilizar a escada e/ou o escadote? Determinadas 
condições de saúde, a ingestão de medicamentos, o abuso de álcool e drogas 
podem constituir um risco para a segurança em caso de utilização  da escada e/ou 
do escadote. 

 

Determine todos os riscos que possam provir de equipamentos elétricos existentes na 
área de trabalho, p.ex. linhas aéreas de alta tensão ou outros equipamentos 
elétricos descobertos. 

 

Não utilize a escada e/ou o escadote como ponte. 

 

Não utilize escadas para aceder a outro nível. 

 

Antes de usar, as escadas devem ser totalmente desdobradas. 

 

Tem de verificar se a protecção de lacunas está correctamente activada. 
 

mailto:office@eurogold-industries.com


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ESCADAS ESCADOTES E PASSOS 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
eurogold Industries LTD          tel:   +380 412 422 610 

fax:   +380 412 482 148 
Promislova 1/154,            office@eurogold-industries.com 
Zhitomir, 10025 Ukraine          www.eurogold-industries.com 

3 
 
 

 

Os escadotes não devem ser usados como escadas simples. 

 
 
USAR 

• Não permaneça muito tempo numa escada e/ou num escadote sem interromper o 
trabalho regularmente (a fadiga é uma fonte de perigo, etc.). 

• Em caso de transporte em porta-bagagem de carro ou em caminhão, e para evitar 
possíveis danos, assegure uma fixação e colocação adequadas da escada e/ou da 
banqueta. 

• Assegure-se que a escada e/ou o escadote é adequado para a finalidade prevista. 
• Não utilize as escadas e/ou escadotes ao ar livre sob condições climáticas desfavoráveis, 

p.ex. vento forte,  gelo, neve. 
• Quando a escada é instalada, certifique-se de evitar qualquer risco de colisão, por 

exemplo, com pedestres, veículos ou portas. Se possível, tranque as portas (exceto saídas 
de emergência) e janelas. 

• Não utilize uma escada condutora para o trabalho realizado tensão eléctrica. 
• A estrutura de escala não deve ser alterada. 
• Quando você está na escada, não movê-lo ou mudar sua posição. 

 
 

REPARAÇÃO MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO 

• Os reparos a serem executados na escada devem ser atribuídos a um profissional. 
• Para reparação e substituição de peças, por exemplo pés, contacte o fabricante. 
• As escadas devem ser armazenadas de acordo com as instruções do fabricante. 
• As escadas não devem ser armazenadas em áreas que possam danificá-las mais 

rapidamente (por exemplo, humidade, calor excessivo, etc.). 
• As escadas devem ser armazenadas verticalmente. (pendure as escadas em 

suportes de montagem especiais, ou fique em uma superfície plana, longe de outros 
objetos). 

• Armazene escadas e placas de etapa para protegê-las de danos mecânicos, 
secagem, sujidade e flacidez. 

• Armazene escadas e pegadas de modo a evitar tropeçar ou obstrução. 
• Armazene escadas e pegadas de modo a evitar a sua utilização para fins criminais.  
• Tomar medidas preventivas para evitar que as crianças brinquem na escada. 
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