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SISTEMA DE MONOPÉ AVANÇADO DE DESLOCAMENTO AJUSTÁVEL
AVISO DE ADEQUAÇÃO (VERSÃO DO BRASIL)
Os sistemas de monopé avançado de deslocamento ajustável são projetados para aplicações de entrada de inspeção e
de espaços confinados/recuperação. O sistema de monopé avançado é giratório, para oferecer facilidade de resgate,
contando com ajustes para as restrições de distância de queda em altitude. Esses sistemas permitem que um guincho,
trava-queda retrátil ou trava-queda retrátil de recuperação sejam montados na parte de trás ou da frente do mastro.
A Capital Safety determinou que os sistemas de monopé avançado DBI-SALA não satisfazem completamente as
cargas especificadas para certas posições de ajuste do sistema de monopé avançado conforme representado no manual
de “instrução para uso” e nas etiquetas do produto. Não ocorreram acidentes ou ferimentos comunicados relacionados
a este problema.
A Capital Safety analisou o projeto dos sistemas de monopé avançado e revisou todos os sistemas fabricados depois de
1.º de dezembro de 2015 para tratar desses problemas. A modificação nos sistemas reduzirá as capacidades de carga
especificadas e aplica-se apenas aos sistemas fabricados antes de 1.º de dezembro de 2015. Observe que este não é
um aviso de recolhimento do produto. Esta modificação estará disponível sem custos para todos os usuários finais
em um kit de adequação. Este aviso aplica-se a os seguintes sistemas certificados OSHA:
A. Mastro superior com curto alcance de 30,48 cm a 73,66 cm (12 a 29 pol.), incluindo os
seguintes números de peça: 8000031, 8300009, 8518000, 8518001, 8518009, 8518382,
8518383, 8518384, 8518501, 8530001 & 8530420. O kit de adequação n.º 8515652
aplica-se a essas unidades. (Para obter uma cópia do manual suplementar de adequação
5903921, ver um vídeo do manual 5903921 e baixar o manual do sistema atualizado,
digitalize o código de barras ou digite esta URL em seu navegador:
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397119 )

B. Mastro superior com longo alcance de 60,96 cm a 111,76 cm (24 a 44 pol.), incluindo os
seguintes números de peça: 8000024, 8518006, 8518040, 8518385, 8518386, 8518387 &
8518502. O kit de adequação n.º 8515656 aplica-se a essas unidades. (Para obter uma
cópia do manual suplementar de adequação 5903931, ver um vídeo do manual 5903931 e
baixar o manual do sistema atualizado, digitalize o código de barras ou digite esta URL
em seu navegador: http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120)
Usuários finais: Entre em contato com nosso departamento de Atendimento ao Cliente em 0800-775-6600 para
solicitar que um kit de adequação seja enviado a você diretamente sem custos. Identifique qual kit de adequação você
precisa com base no comprimento do mastro superior (consulte A ou B acima). Os manuais suplementares de
adequação citados acima estabelecem o procedimento para instalação do kit de adequação. Se tiver perguntas ou
preocupações, ou se preferir que a Capital Safety ou um centro de reparos aprovado pela Capital Safety realize a
adequação, entre em contato com o Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-775-6600.
Distribuidor: Se você tiver sistemas de monopé avançado de deslocamento ajustável em estoque que foram
fabricados antes de 1.º de dezembro de 2015, você deve devolver os sistemas de monopé avançado para a Capital
Safety para a adequação. Entre em contato com nosso departamento de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800775-6600 para obter um número “QA” para enviar a unidade à Capital Safety.
A Capital Safety publicará este Aviso em seu website em www.capitalsafety.com. Envie suas dúvidas adicionais
diretamente para Fernanda Neves, gerente de materiais e qualidade no Brasil, pelo telefone 0800-775-6600.
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