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1. MOUNT WINCH CABLE TO HEAD

Lie Workman Winch on ground to right side (when facing
leg) of any leg and extract about 9 ft. (2.7 m) of line. Place
cable on split-mount pulley and using carabiner P/N
10089207, mount pulley onto tripod head to RIGHT of leg 
to which winch is to be mounted. Note: Workman Winch
snaphook must hang to interior of tripod.

2.  MOUNT RESCUER CABLE TO HEAD 

Lie Workman Rescuer on ground to right side of leg to
which it will attach. Place cable on split-mount pulley and
using carabiner P/N 10089207, mount pulley onto tripod
head to RIGHT of leg to be used.

3. RAISE TRIPOD TO DESIRED HEIGHT

Remove pins from all 3 legs. Raise tripod to desired
working height. Maximum tripod height is reached when
MAX line is visible on lower tripod leg. Insert pins into each
leg once tripod reaches desired height. Ensure that top of
tripod head is level.

5. ATTACH RESCUER

Partially remove pin from leg where Workman Rescuer will
be installed. Pin should only be removed far enough so
that it does not protrude on leg’s opposite side. Do not
fully remove pin. Mount Workman Rescuer onto tripod leg
by placing Workman Rescuer mounting bracket slot under
partially removed pin on tripod leg. Fully insert tripod leg
pin at this time. 

6. ATTACH WINCH

Partially remove pin from leg where winch will be installed.
Pin should only be removed far enough so that it does not
protrude on leg’s opposite side. Do not fully remove pin.
Mount Workman Winch onto tripod leg by placing winch
mounting bracket slot under partially removed pin on
tripod leg. Fully insert tripod leg pin at this time. 

7. FINAL ADJUSTMENTS

Tighten leg base support strap. Check all pins to ensure that they are fully inserted and secure. 
Check tripod foot traction and overall tripod stability.

CAUTION: Do not open confined space access cover before completing installation 
of Workman Tripod and all other system components.

4. PULL LEGS OUTWARD, THEN LOCK

Tilt tripod into upright, feet-down position. Pull each leg 
outward and lock into position. Position feet around 
hatch cover in accordance with work area geometry 
and surface conditions.

1. MONTAGEM DO GUINCHO NO TOPO DO TRIPÉ
Deixe o Guincho Workman® no chão com o lado da 
manivela para cima, e extraia aproximadamente 
2,7metros de cabo de aço girando a manivela com 
uma das mãos e a outra segurando e tensionando o 
cabo. Passe o cabo pela polia e com o conector faça a 
montagem no olhal superior do tripé à direita da perna 
onde ele será montado.

2. MONTAGEM DO RESGATADOR NO TRIPÉ
Deixe Resgatador Workman® no chão posicionado à 
direita da perna que ele será montado. o Resgatador 
deve estar no modo “retrátil” , libere cabo de aço 
suficiente apenas para colocá-lo na polia e com o 
conector faça a monatgem no olhal superior à direita da 
perna onde será montado.

3. LEVANTE O TRIPÉ NA ALTURA DESEJADA
Remova o pino das 3 pernas. Levante o tripé na latura 
desejada ou então na altura indicada no mesmo como 
“máxima” e insira o pino em uma das pernas . Na 
sequencia assegure-se que o tripé está nivelado e insira 
os outros 2 pinos nas respectivas pernas do tripé.

4. PUXE E BLOQUEIE AS PERNAS DO TRIPÉ
Incline um pouco a perna do tripé , puxe-a para fora até 
haja o travamento na posição correta. Faça o mesmo 
procedimento em todas as pernas do tripé, assegure-se 
que a cabeça do tripé esteje alinhada com o centro do 
espaço confinado.

5. MONTE O RESGATADOR
Remova parcialmente o pino da perna onde Resgatador 
Workman® será instalado. O pino só deve ser removido o 
necessário para que não fique saliente à perna do tripé, 
não remova ele completamente . Levante o resgatador 
do chão , posicione-o na perna do tripé onde o pino 
ja foi removido parcialmente , faça o encaixe e insira 
novamente o pino em sua totalidade.

6. MONTE O GUINCHO
Remova parcialmente o pino da perna onde o Guincho 
Workman® será instalado. O pino só deve ser removido o 
necessário para que não fique saliente à perna do tripé, 
não remova ele completamente . Levante o guincho 
do chão , posicione-o na perna do tripé onde o pino 
ja foi removido parcialmente,  faça o encaixe e insira 
novamente o pino em sua totalidade.

7. AJUSTES FINAIS
Ajuste e aperte a fita de ligação da base do tripé. Verifique todos os pinos para garantir que 
eles estão totalmente inseridos e seguro.
Verifique a abertura das pernas do tripé e seu alinhamento no topo, bem como sua 
estabilidade geral.

ATENÇÃO: Não abra a tampa de acesso ao espaço confinado antes de concluir a instalação 
do conjunto Tripé Workman® e todos os outros componentes do sistema.
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