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Cadeira Suspensa MSA
Manual de Instruções

Por favor, leia este manual.
Estas informações são vitais para sua segurança.

ADVERTÊNCIA

Objetivo

ESSAS
INSTRUÇÕES
DEVEM SER FORNECIDAS
AO USUÁRIO. A GERÊNCIA
E O USUÁRIO DEVEM LER
E
ENTENDER
ESTAS
INSTRUÇÕES; FALHAS NO
CUMPRIMENTO
DESTA
ADVERTÊNCIA
PODEM
CAUSAR LESÕES GRAVES
OU MORTE.

A função principal da cadeira suspensa MSA é
servir como um dispositivo de posicionamento
de trabalho. Ela fornece conforto ao aliviar a
pressão na área subpélvica do usuário e seu
equipamento de segurança.
A cadeira suspensa não se destina, nem é
projetada, para ser utilizada sem um
equipamento de proteção contra queda.
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Todos os direitos reservados. Nenhuma
parte deste catálogo, coberta por direitos
autorais sobre este, pode ser reproduzida
ou copiada em qualquer forma ou por
quaisquer meios - gráficos, eletrônicos ou
mecânicos, incluindo fotocópia, gravação,
digitação
ou
armazenamento
de
informações e sistemas de recuperação sem a permissão por escrito da MSA.

Instruções
1. Eleve a cadeira suspensa com os mosquetões
conectados, e certifique-se de que as correias de
apoio estejam no mesmo comprimento. Se as
correias estiverem no mesmo comprimento, pule
para o passo três, senão vá para o passo dois.
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Instruções... (continuação)
2. Remova a correia que requer o ajuste manual. Empurre o tecido através
do ajustador para aumentar ou diminuir o tecido disponível. Em seguida,
repita o passo um. Repitas os passos um e dois até que obter um
comprimento igual em cada correia.
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3
3. Eleve a cadeira suspensa a partir dos
mosquetões conectados e pise no assento
com ambos os pés.

4A. Se o seu arnês tiver anéis em
D,
insira
o
mosquetão
correspondente através de
cada anel em D.

4A

4B

4B. Se o seu arnês não tiver anéis
em D laterais, basta integrar as
correias da cadeira suspensa
com as correias do arnês para
que a cadeira fique próxima do
corpo do usuário.

5

5. Eleve os mosquetões conectados até que o
assento alcance a área subpélvica.

6

6. Conecte os dois mosquetões ao anel em D
frontal do arnês, certificando-se de que o
assento fique ajustado à área subpélvica
para maior conforto. Se as correias da
cadeira suspensa precisarem ser ajustadas,
veja o passo 2.

7

7. Conecte o anel em D do peito ao conector do
trava quedas, isto é, guinche o dispositivo de
controle descendente ou outra elevação,
abaixando o dispositivo.
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Inspeção
Frequência de Inspeção

! Cuidado:

A cadeira suspensa deve ser inspecionada pelo usuário antes de cada uso.
Além disso, o fabricante recomenda que uma pessoa competente qualificada,
diferente do usuário, inspecione a cadeira pelo menos a cada seis meses. A
inspeção por uma pessoa competente qualificada é referida como uma
Inspeção Formal. Um registro de inspeção deve ser preenchido durante a
Inspeção Formal.

Se a cadeira tiver sido submetida a
forças de detenção de queda, ela deve
ser imediatamente retirada de uso e
marcada como "NÃO UTILIZÁVEL" até
que seja destruída.

Procedimento para a Inspeção
rebarbas, bordas pontiagudas, cortes, cortes
profundos, peças em falta ou soltas, função
imprópria e evidência de exposição a calor excessivo
ou a agentes químicos.

Passo 1: Inspecione todo o tecido (correias) e costuras por
cortes, desfiamentos, fios puxados ou rompidos,
abrasão, desgaste excessivo, correias alteradas ou
faltando, e exposições ao calor e produtos químicos.

Passo 2: Inspecione todas as partes metálicas (isto é, Passo 3: Inspecione cada componente e subsistema do
sistema completo de acordo com as instruções do
ajustador/fivela, mosquetões) por deformação, fraturas,
fabricante em questão.
fissuras, corrosão, formação de sulcos profundos,

Ação Corretiva
Quando a inspeção revelar sinais de manutenção inadequada, a cadeira deve ser
imediatamente removida de serviço e marcada como "NÃO UTILIZÁVEL" até que
seja destruída ou sujeita à manutenção pela empresa do usuário. Defeitos, danos,
desgaste excessivo, e/ou vida útil excedida geralmente não são reparáveis. Se
detectado, remova imediatamente a cadeira de uso e a marque-a com “NÃO
UTILIZÁVEL” até que seja destruída. Para o descarte final, submeta a cadeira a
uma pessoa competente qualificada que esteja autorizada a executar a Inspeção
Formal. Se existir qualquer dúvida com relação ao conserto, entre em contato com a
MSA ou um centro de serviços autorizado por escrito pela MSA antes de utilizar
novamente a cadeira suspensa.

Registro e Diagrama de Inspeção

! Cuidado:
Somente a MSA ou terceiros com
autorização por escrito da MSA
podem
realizar
reparos
na
cadeira suspensa.

1. Mosquetões

Modelo Nº.:
Nº de Série:

2. Costuras
(ambos os lados)

Data de Fabricação:
Inspetor:

3. Ajustadores

Data da Inspeção:
Descarte:
Comentários:

2. Costuras
(ambas as correias)
4. Tecido

5. Assento
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GARANTIA

Garantia Expressa – A MSA garante que o produto fornecido é isento de defeitos mecânicos ou
de fabricação por um período de 1 (um) ano a partir do primeiro uso ou 18 (dezoito) meses a
contar da data de envio, o que ocorrer primeiro, desde que seja mantido e utilizado de acordo com
as instruções e/ou recomendações da MSA. Peças de reposição e reparos são garantidas por
noventa (90) dias a contar da data de conserto do produto ou da venda da peça de reposição, o
que ocorrer primeiro. A MSA fica isenta de todas as obrigações sob esta garantia no caso de
consertos ou modificações serem feitos por pessoas além de seu próprio pessoal de serviço
autorizado ou se a garantia apresentar resultados de uso abusivo do produto. Nenhum agente,
empregado ou representante da MSA pode comprometer a MSA com qualquer afirmação,
representação ou modificação da garantia no que tange às mercadorias vendidas sob este
contrato. A MSA não oferece nenhuma garantia sobre componentes ou acessórios não fabricados
por ela, mas encaminhará ao comprador todas as garantias dos fabricantes desses componentes.
ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS
OU ESTATUTÁRIAS E ESTÁ ESTRITAMENTE LIMITADA AOS SEUS TERMOS. A MSA
ESPECIFICAMENTE FICA ISENTA DE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.
Recurso Exclusivo - Fica expressamente acordado que o único e exclusivo recurso do
Comprador para rompimento da garantia acima, por qualquer conduta irregular da MSA, ou para
qualquer outra causa de ação, deve ser o conserto e/ou substituição, à escolha da MSA, de
qualquer equipamento ou peças, os quais, após exame efetuado pela MSA, apresentem defeito
comprovado. A substituição do equipamento e/ou peças será fornecida sem custos ao
Comprador, F. O. B. Nome e endereço do comprador. Falhas por parte da MSA no conserto bemsucedido de qualquer produto em desacordo não causarão o recurso estabelecido por meio desta,
por falhar em seu propósito essencial.
Exclusão de Danos Consequentes - O Comprador entende especificamente e concorda que,
sob nenhuma circunstância, a MSA será responsabilizada para com o comprador por danos
acidentais, especiais ou econômicos, ou danos consequentes, ou perdas de quaisquer tipos,
incluindo perdas de lucros antecipados ou qualquer outra perda provocada por motivo de não
funcionamento da mercadoria. Esta exclusão aplica-se a queixas de quebra de garantia, conduta
imprópria ou qualquer outra causa de ação contra a MSA.

Distribuído pela
MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda.
Av. Roberto Gordon, 138
Diadema - SP 09990-901 Brasil
CNPJ: 45.655.461/0001-30
Fone: (11) 4070-5999 - Fax: (11) 4070-5990
vendas@MSASAFETY.com
www.MSASAFETY.com
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