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3d)

3a)

3b)

1

3c)

22º - Retire a tampa de cima 
e guarde-a fora do palco.

1º- Posicione a peça no 
local onde a pretende 
montar.
Trave com os pés os 
travões das quatro rodas.

3º- Retire os três pés de dentro 
da caixa e encaixe-os nos locais. 
Nivele-os.

Siga os seguintes passos:

Antes de começar, faça as medições necessárias no palco de forma a verificar o posicionamento certo de cada peça 
DYNAMICFLOW® AcSh.   Esta tarefa deve ser feita com ajuda de marcações com fita autocolante.   Certifique-se que as posições 
estão bem marcadas antes de abrir e começar a montar qualquer módulo. 

Vai necessitar em toda a montagem de quatro pessoas, dois lanços de andaime com 2 metros de altura cada, bem como de 
quatro pares de luvas.

Por razões de segurança, quando montada ao ar livre só poderá ter 3 módulos em altura.  Contudo verifique também a 
condição do vento e se é segura a sua montagem.  
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6a)

5a)

5b)

6b)

4a)

4b)
5º - Retire o terceiro módulo 
de dentro caixa e encaixe-o na 
posição.  Para esta operação 
necessita de dois lanços de 
andaimes.

6º - Retire o quarto módulo de 
dentro caixa e encaixe-o na 
posição.  Para esta operação 
necessita de dois lanços de 
andaimes.

4º - Retire o segundo módulo 
de dentro caixa e encaixe-o na 
posição. 

Continuação:
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7

8b)

9a)

8a)

9b)

10

8º - Retire a tampa da frente e 
guarde-a fora do palco.

9º - Retire os andaimes e 
guarde-os fora do palco.

10º - A sua peça DYNAMICFLOW ® 
AcSh está montada.

7º - Verifique de novo a 
afinação dos três pés de rosca.

Continuação:
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