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1. Todas as informações e Instruções ao usuário devem ser cuidadosamente 
lidas e compreendidas antes de usar este produto. 
CUIDADO: rapel, via ‘‘ferrata’’, espeleologia, montanhismo, exploração e 
trabalhos em altura, são atividades de alto risco e podem resultar em acidentes 
fatais. Para a prática destas atividades com o uso deste produto é imprescindível 
a compreensão completa  das técnicas e da utilização destes produtos. Se 
houver qualquer dúvida, não se arrisque: confira o Manual de instruções. 
ATENÇÃO: Você é individualmente responsável em manter-se atualizado em 
todos os procedimentos relevantes á segurança, e também por evitar riscos, 
danos, ferimentos, ou até mesmo morte, que possam ocorrer à você ou a 
terceiros, quando utilizar qualquer um de nossos produtos. Na eventualidade de 
não poder assumir esta responsabilidade, não utilize este equipamento. 
RESISTÊNCIA: Este descensor é utilizado para carga máxima de 150Kg, sendo 
que a metragem máxima da corda não deve ultrapassar a 100 metros de corda.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Antes e logo após cada uso, faça todas as conferências descritas no Manual 
de instruções do produto.
2.2 Se houver alguma dúvida a respeito das condições de segurança ou 
funcionamento do produto, faça sua substituição imediatamente. Nunca utilize 
um produto se o mesmo tiver sofrido uma queda, pois danos internos, não 
detectáveis à olho nu, podem ter ocorrido, e isso afetará seriamente a resistência 
e eficiência do produto. Uso incorreto, deformação mecânica, queda e/ou 
impacto, contaminação química, exposição ao calor excessivo (100°C máximo 
para produtos de metal e 50°C máximo para produtos com componentes em 
tecido), são apenas algumas das eventualidades que podem ocorrer e reduzir, 
restringir ou até mesmo eliminar a expectativa normal da vida útil do produto. 
Cuidado: nunca deixe seu equipamento exposto diretamente á luz do sol. 
2.3 Cada usuário é responsável pelo uso correto deste equipamento.
2.4 Este produto pode ser utilizado em combinação com outros Equipamentos 
de Proteção Pessoal dentro das Diretrizes 89/686/CE, de acordo com suas 
respectivas instruções ao usuário.
2.5 Este produto é projetado pare ser utilizado sob qualquer situação climática, 
visando à manutenção da vida humana.
2.6 A Resistência de pontos de ancoragem naturais ou artificiais não pode ser  
necessariamente garantida. Para assegurar um nível da proteção apropriada, é 
recomendado sempre uma prévia e rigorosa avaliação de segurança por um 
profissional qualificado.
2.7 Os pontos de ancoragem são vitais em termos de segurança para impedir 
uma queda: cuidadosamente calcule a altura da queda, o comprimento da corda 
eu efeito “pêndulo’’, de tal forma a evitar possíveis obstáculos em caso de queda.
2.8 Sua vida depende de seus equipamentos e das condições deles (desgaste, 
armazenamento, verificações, etc.). Se não estiver usando seu próprio 
equipamento, recomendamos insistentemente que as conferências antes a 
depois do uso sejam feitas por uma pessoa qualificada. Mesmo com 
equipamentos individuais próprios, recomendamos que, no mínimo, seja feita 

uma inspeção completa por uma pessoa treinada e qualificada em inspeção de 
equipamentos individuais próprios, recomendamos que, no mínimo seja feita um 
inspeção completa por uma pessoa treinada  em inspeção de equipamentos, 
devidamente registrada na ficha constante na aquisição do produto. Registre  e 
arquive os seguintes itens: Número de Lote, data e local da compra, data do 
primeiro uso, data das verificações do equipamento, nome do usuário e qualquer 
outro comentário.
2.9 A SideUp não assume responsabilidade por danos, ferimentos ou mortes 
resultantes do uso incorreto do equipamento, partes modificadas ou reparadas 
por pessoas não autorizadas, ou devido à substituição de peças por outras.
2.10 Não há cuidados exigidos em relação ao transporte do equipamento. 
Mesmo assim, evite contato com agentes químicos ou outras substâncias 
corrosivas. Providencie proteção contra impactos.
3. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO:
Mantenha sempre seu equipamento limpo e lubrificado.
3.1 Limpeza: frequentemente enxague o produto com água corrente morna 
(40°C, no máximo), com detergente neutro, caso haja necessidade. Deixe secar 
naturalmente sem exposição ao calor.
3.2 Lubrificação: frequentemente lubrifique as partes moveis com lubrificante à 
base de silicone. Evite u contato do lubrificante com ao partes em tecido. Esta 
atividade deve ser realizada após todo o processo de limpeza e secagem do 
produto. 
3.3 Desinfecção: mergulhar o produto por uma hora em água morna (20°C 
máximo) contendo desinfetante amoníaco; enxaguar com água corrente, secar e 
lubrificar.
3.4 Armazenamento: após e limpeza, secagem e lubrificação, guarde o 
equipamento em um lugar seco, fresco e à sombra (evitar raios U.V.), livre de 
agentes químicos (ambientes salinos devem ser evitados). Proteja-o de fontes 
de calor, da umidade, e de substâncias corrosivas ou qualquer outro ambiente 
que seja prejudicial. Nunca armazene o produto enquanto não estiver seco.
4. TESTES
Apesar de todos os esforços , teste de laboratório, métodos e padrões de uso, 
tais avaliações nem sempre reproduzem as circunstâncias exatas encontradas 
no campo, na prática real. Os resultados obtidos podem variar quando o produto 
é utilizado em condições reais, no ambiente para o qual foi projetado. Por este 
motivo, o melhor método para conhecer o produto é utilizá-lo sob a tutela de 
instrutores experientes.
5. MÉTODO OPERACIONAL DO DESCENSOR:
O Descensor da SideUp  é um equipamento descensor manual que atende os 
padrões da EN 12841 tipo C e EN 341 Classe A.
O usuário poderá realizar descidas controladas utilizando cordas dinâmicas ou 
estáticas desenvolvidas para atividades em altura, com diâmetros entre 10mm a 
12mm que obedecem ao padrão EN892 /EN 1891  respectivamente. 
É proibido o uso deste equipamento em cabo de aço, ou qualquer outra corda 
que não obedeçam essa normativa.

Importante: O produto foi projetado para ser utilizado somente com cordas 
sintéticas, em obediência ao padrão EN 1891 e EN 892, juntamente com:
Ÿ Pontos de segurança em obediência ao padrão EN 795.
Ÿ Mosquetões com trava,  padrão EN 362 e/ou EN 12275.
Ÿ Cintos de Segurança  padrão EN 361 e/ou EN 12277.
Ÿ Equipamentos de segurança padrão EN 1498.
Ÿ  Trava quedas d segurança padrão EN 360 e/ou EN358  e/ou EN 353.
Ÿ  Atenção: O descensor não é um recurso trava-quedas. Durante o processo 

de posicionamento do descensor, por favor confira:
Ÿ a linha flexível do ponto de ancoragem seja posicionamento acima do 

usuário e que atenda ao padrão EN 795.
Ÿ se não há folga na cordas entre o ponto de ancoragem e o usuário:
Ÿ se não há nenhum obstáculo impedindo a decida.
Ÿ Chuva, lama e gelo podem reduzir ou até mesmo anular a eficiência do 

equipamento.

Importante: Este equipamento nunca deve ser utilizado sem um sistema trava-
quedas independente. Para trabalhos em altura, recomendamos que utilize o 
descensor em conjunto com uma segunda corda de segurança, equipada com 
equipamento que atendam as normas EN da Comunidade Européia (CE) ou as 
normas do Ministério do Trabalho do Brasil. Esse equipamento não foi 
desenvolvido para resgate, muito menos para ser usado como trava quedas, 
podendo apenas ser usado para descidas em corda fixa, por uma pessoa com o 
máximo 100kg sendo que apenas as formas de uso descritas neste manual são 
consideradas corretas. Qualquer outra forma de utilização devem ser 
consideradas proibidas.  

6. UTILIZANDO O EQUIPAMENTO
Tendo como característica a segurança auto blocante, o descensor travará no 
relaxamento das mãos, bem como na eventualidade de um estado de 
inconsciência do usuário (trava automáticamente quando solto), ou ao ser 
acionado com pouca força, o que irá permitir a descida com velocidade 
controlada. É compatível com o trabalho em altura e elevação de emergência.

Atenção: Não é compatível na área de resgate (mais de uma pessoa, ou com 
uma pessoa maior que 100kg), muito menos como trava quedas. Teste sempre 
os equipamentos em altura em um lugar baixo e seguro antes de utiliza-los. 
Pegar uma corda nos padrões acima citados e o descensor da SideUp. Abrir a 
lateral e inserir a corda na primeira trava dentada.
Inserir a corda na Segunda trava dentada  (verificar  figura ilustrativa).
Fechar e travar a lateral do descensor SideUp no mosquetão frontal do seu cinto 
de segurança. Certifique-se que a lateral esteja totalmente fechada e que o 
mosquetão esteja fechado, apertado e travado. Para iniciar o uso do descensor: 
liberar o peso do corpo espaçando o descensor SideUp na linha de ancoragem 
flexível. Mantenha a corda solta, puxando para baixo para evitar qualquer inicio 

de queda brusca. Acione a alavanca para obter a velocidade desejada. Antes de 
qualquer utilização em local de risco, teste o equipamento em local seguro, para 
conferir sua segurança. Ponto de ancoragem (A) - linha de segurança flexível 
(B). Certifique-se que o ponto de segurança da linha (A) esteja posicionado 
acima do usuário e que tenha resistência compatível com o padrão EN795.
Importante: Para uma descida totalmente segura, é OBRIGATÓRIA a utilização 
de luvas, bem como uma linha independente ligada a um trava quedas.
Segundo a Diretiva EC89/686/EEC estes equipamentos são  obrigados a ter 
uma data de validade. Apesar de sua vida útil ser dependente do tratamento que 
o equipamento recebe, a estimativa é de que este equipamento tenha vida útil de 
cinco anos. Porém, devem ser levados em conta os fatores que podem diminuir a 
vida útil do material, como a corrosão, mau funcionamento de travas, 
contaminação química, deformação mecânica, forte impacto de carga, 
temperatura elevada, uso incorreto do produto.  
7. VERFICAÇÕES:
Ÿ Certificar-se de que o equipamento: 
Ÿ Não tenha sofrido qualquer deformação mecânica;
Ÿ Não apresente sinais de rachadura ou desgastes excessivos;
Ÿ Não tenha tecidos gastos e rasgados no equipamento;
Ÿ É compatível com a atividade na qual se planeja utilizá-lo; 
Ÿ Que as placas e parafusos não estejam marcados, frouxos ou forçados;
Ÿ Que a alavanca suba livremente e volte automaticamente ao ponto de 

origem quando solto;
Ÿ O gatilho de fechamento da placa móvel lateral feche automaticamente 

quando for solto.

GARANTIA - 12 MESES 
Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos 
desta garantia: desgaste normal, modificações ou retoques, mau 
armazenamento, falta da manutenção e limpeza, utilizações para as quais este 
produto são está destinado, oxidação por salinidade, transpiração do corpo, 
armazenamento com equipamento ainda úmido ou molhado.
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