
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
TRAVA QUEDAS JAW –  CA Nº  27.828 
SÉRIE: LOT 0810 
 
Não utilize este produto sem antes ler as instruções de uso. Não as ler pode 
resultar em acidentes, ferimentos e até em morte. Atividades em ambientes 
verticais são inerentemente perigosas e você é responsável por suas ações e 
decisões. Apenas estas instruções não são suficientes para usar este produto. 
Procure treinamento teórico e prático competentes. 
 
Este produto desempenhará sua função adequadamente somente se for utilizado com outros 
produtos em conformidade com suas respectivas normas, em um sistema certificado de segurança. 
 
Este trava quedas deve ser utilizado exclusivamente com cabo de aço com 8mm de diâmetro. Este 
cabo de aço deve conter um limitador de fim de curso, para que se evite que o trava quedas saia 
por sua extremidade inferior. A conexão entre o trava quedas e o cinturão deverá ser feita por 
mosquetão oval de aço com trava de rosca, com 10,5mm de comprimento da marca Alpen Pass.  
 
Evite que este aparelho choque-se com paredes ou outras estruturas, caia, suje-se com areia, 
poeira ou outras impurezas. Não exponha os componentes deste sistema de segurança a produtos 
químicos que possam danificá-los ou reduzir sua resistência.  
 
Antes de expor-se a desníveis, re-cheque seu ponto de ancoragem. Sempre proceda uma 
checagem operacional deste aparelho antes de colocar seu peso sobre ele. 
 
Inspeção: sempre, antes e após cada utilização, inspecione este aparelho e os demais 
componentes deste sistema de segurança, à procura de trincas ou danos de qualquer tipo, assim 
como qualquer peça possivelmente faltando. Cheque todas as partes individualmente. Se o 
produto apresentar qualquer sinal de dano, partes faltantes ou desgaste decorrente do uso, ele não 
deve ser usado e deve ser aposentado. Após a checagem visual, proceda a checagem operacional 
deste produto antes de expor-se a desníveis.  
 
Garantia: – este produto tem garantia contra defeitos de fabricação de seis meses. A garantia não 
cobre usos indevidos, utilizações para as quais o produto não foi desenvolvido, ou o desgaste 
natural decorrente do uso. 
 
Em caso de dúvidas quanto a estas instruções, não utilize este produto e procure instrução 
competente.  
 
Composição do produto: aço. 
 

IMPORTADO E DISTRIBUIDO NO BRASIL POR: 
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA 

CNPJ: 53.942.793/0001-24 
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