
ESCADA TELESCÓPICA

ABRINDO A ESCADA TELESCÓPICA

Esta escada possui sistema com travas automáticas: cada degrau tem 2 pinos de travamento, 
que são bloqueados nas fendas dos montantes da escada, toda vez que um degrau atinge a 
posição totalmente aberta.

O Bloqueio é indicado pelos dois botões localizados nas laterais de cada degrau.
l Posição destravada (figura 5) - Há um espaço entre os dois botões e os montantes da escada.
l Posição travada (figura 4) - Os botões ficam próximos aos tubos.

Leia todas as instruções antes 
de usar sua escada telescópica.ATENÇÃO: 
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Figura 1 - Escada fechada
posição para transporte

Figura 2 - Escada parcialmente aberta

Travado
4

Destravado

ABERTURA TOTAL DA ESCADA
 
Apoiar a escada em uma área sólida, plana, não escorregadia e com os pés para baixo.
Não deve ser usada em piso molhado.
Abrir os degraus completamente para o alto, partindo do degrau superior até o segundo degrau,  
verificando se os botões estão na posição fechada (ver figura 5).
Repita até que todos os degraus estejam abertos (figura 6).
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2º Degrau
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Figura 3 - Escada totalmente aberta
e travada, pronta para ser usada.
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(para os tamanhos 10 e 12 degraus)



Sua escada Telescópica é garantida por um prazo de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação.
Não são cobertos pela garantia eventuais danos provocados pelo mau uso, como por exemplo, pancadas 
nos montantes e/ou degraus ou travas de bloqueio. 

l Não utilize objetos abrasivos ou produtos químicos na limpeza de sua escada, apenas pano macio e seco.
l Evite utilizar sua escada na água. A penetração de água ou poeira nas tubulações pode danificar o produto.
l Sempre carregue sua escada na posição fechada.
l Sempre verifique se todas as tubulações estão limpas antes de fechá-la.
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Correto

Errado

Se você não pretende abrir todos os lances da escada, observe se os 
lances abertos se encontram com seus degraus devidamente 
travados e com uma distância equivalente entre eles.

ABRINDO A ESCADA EM UMA ALTURA INTERMEDIÁRIA

Para abrir sua Escada Telescópica, veja a figura 6.

Abrir os degraus completamente para o alto, partindo do segundo 
degrau e verificando se os botões estão na posição fechada (ver 
figura 5).

75º

Correto
Use no máximo com o angulo 

de 75º com o piso.Nunca maior!

Ao utilizá-la, verifique o ângulo de afastamento da base em relação  à

parede. Ele deve ser de, � no 
máximo, 75º.

Respeite a capacidade �
máxima da escada de 150Kg.

Dedos para fora

Dedos para dentro

Garantia:

Dicas de conservação:
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Errado
Os degraus estão abertos 
com alturas não equivalentes.


