MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Este material deve ser usado exclusivamente por pessoal com treinamento específico da
atividade.
Este Manual Técnico contem instruções para Utilização e Manutenção deste produto. As
atividades as quais este produto é indicado envolvem riscos e podem resultar em
acidentes graves ou até mesmo fatais. É absolutamente vetada a execução ou
participação de atividades se o usuário não estiver capacitado ou em condições de
executar e assumir riscos inerentes à mesma. Em caso de dúvidas interrompa
imediatamente a atividade e entre em contato com o nosso departamento técnico.

Importante: É de total responsabilidade do usuário/empresa:
•
•
•

•
•
•
•

Utilizar o equipamento seguindo as instruções do manual;
Qualquer tipo de utilização que não esteja indicada neste manual;
O aprendizado e treinamento específicos da atividade, em particular as técnicas de
segurança e suas corretas aplicações;
Todos os riscos inerentes à atividade onde nossos equipamentos forem utilizados;
As especificações de fixação e a fixação dos produtos Nautos;
As Instruções e o treinamento do pessoal para uso de cabos para Trabalhos em Altura
Danos físicos ou óbito a si mesmo ou a terceiros.

Utilização
Para prolongar a vida desse produto, siga os cuidados abaixo relacionados:
- Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes;
- Não utilize qualquer produto que apresente sinais de desgaste que possam
comprometer a sua resistência;
- Durante o uso, é importante monitorar regularmente as condições do produto;
- Periodicamente, uma verificação mais detalhada deve ser realizada por um inspetor
competente;
- Para maior segurança e melhor controle de seu equipamento, recomendamos que seja
elaborada uma ficha de inspeção para cada produto ou série de produtos.
- Estes produtos foram desenvolvidos para uso nas condições climáticas brasileiras.
Condições extremas de temperatura devem ser evitadas (abaixo de – 20°C ou acima de
+ 50°C ).

Choques com impactos importantes
A queda do produto ou um importante impacto sobre ele pode causar um desgaste
interno não identificável, que põe em risco a sua resistência. Nestes casos NÃO UTILIZE
mais este produto, mesmo que não haja sinais visíveis de deformação.

Produtos Químicos
É absolutamente vetado o uso de qualquer produto químico na limpeza ou manutenção
destes produtos.

Garantia
A Garantia dos produtos Nautos Safety é de 03 anos a contar da data de saída do produto
da fábrica, e está diretamente relacionada a correta aplicação dos mesmos.
Para sua maior tranquilidade, recomendamos uma revisão gratuita dos produtos na
fábrica, conforme segue:
- a cada 06 meses para uso intensivo em ambientes marinhos, arenosos ou com gases
químicos;
- a cada 12 meses para uso em condições normais;
- a cada 24 meses para utilização ocasional;
Para mais informações, leia os termos da Garantia Nautos Safety que acompanha o
produto.

