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Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат
Өнімді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеуге қатысты көптеген жазатайым оқиғалар
негізгі қауіпсіздік ережелері мен сақтық шараларын орындамағаннан туындайды. Көптеген жағдайда
жазатайым оқиға орын алмай тұрып, ықтимал қауіпті жағдайларды анықтау арқылы жазатайым
оқиғаның алдын алуға болады. Ықтимал қауіптер, соның ішінде қауіпсіздікке теріс әсер ететін
адамдық факторлар жайлы хабардар болуыңыз тиіс. Сондай-ақ мұндай әрекеттерді орындау үшін
тиісті дайындық, дағдылар мен құралдар болуы тиіс.

Бұл өнімді пайдалануды, майлауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді тиісті түрде
жүзеге асырмау қауіп төндіруі және жарақат не өлімге әкеп соғуы мүмкін.

Пайдалану, майлау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты оқып,
түсінбейінше және осындай жұмысты орындауға рұқсат алмайынша, өнімге аталған
жұмыстарды орындауға болмайды.

Осы нұсқаулық пен өнімде қауіпсіздік шаралары мен ескертулері берілген. Қауіп туралы ескертулер
ескерілмеген жағдайда сіздің немесе басқа тұлғалардың дене жарақатын немесе өлімін тудыруы
мүмкін.

Қауіптер "қауіпсіздік туралы ескерту таңбасымен" және "ҚАУІП", "ЕСКЕРТУ" немесе "АБАЙЛАҢЫЗ"
сияқты "сигнал сөзімен" белгіленеді. Қауіпсіздік туралы ескертудің "ЕСКЕРТУ" белгісі төменде
көрсетілген.

Бұл қауіпсіздік туралы ескерту таңбасының мағынасы төмендегідей:

Назар аударыңыз! Сақ болыңыз! Сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төніп тұр.

Ескерту астында көрсетілетін хабарда қауіп туралы түсіндіріледі және ол сөзбен жазылуы немесе
графикалық суретпен көрсетілуі мүмкін.

Өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін әрекеттердің толық емес тізімі өнім мен осы
жарияланымда “ЕСКЕРТУ” белгілерімен көрсетіледі.

Caterpillar компаниясы ықтимал қауіп төндіруі мүмкін жағдайлардың барлығын алдын ала
болжай алмайды. Сондықтан осы жарияланым мен өнімдегі ескертулерде олардың барлығы
қамтылмайды. Алдымен бұл өнімді пайдалану орнында пайдалануға қатысты барлық
қауіпсіздік ережелері мен сақтық шараларының, соның ішінде жұмыс орнында
қолданылатын ережелер мен сақтық шараларының ескерілгеніне көз жеткізбей, бұл өнімді
осы нұсқаулықта қарастырылғаннан басқа жолмен пайдалануға тыйым салынады. Егер
Caterpillar компаниясы арнайы ұсынбаған құрал, процедура, жұмыс әдісі немесе пайдалану
тәсілі пайдаланылса, олардың өзіңіз бен басқалар үшін қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
Сондай-ақ осы жұмыстарды орындауға рұқсатыңыздың бар екеніне және сіз таңдаған
пайдалану, майлау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу процедурасы өнімді
зақымдамайтынына және қауіпсіздігін төмендетпейтініне көз жеткізуіңіз тиіс.

Осы жарияланымдағы ақпараттар, техникалық сипаттамалар және суреттер жарияланым жазылған
мезетте қолжетімді болған ақпаратқа негізделген. Техникалық сипаттамалар, бұрау моменттері,
қысымдар, өлшемдер, реттеулер, суреттер және басқа да элементтер кез келген уақытта өзгертілуі
мүмкін. Бұл өзгерістер өнімге қызмет көрсету тәртібіне әсер етуі мүмкін. Кез келген жұмысты
бастамас бұрын, толық және ең соңғы ақпаратты алыңыз. Ең соңғы қолжетімді ақпарат Cat
компаниясының дилерлерінде болады.



ЕСКЕРТУ
Caterpillar компаниясы қосалқы бөлшектер қажет болғанда түпнұсқа Caterpillar® қосалқы
бөлшектерін пайдалануды ұсынады.

Өзге бөлшектер белгілі бір түпнұсқа жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келмеуі
мүмкін.

Қосалқы бөлшектер орнатылған кезде, машина иесі/пайдаланушысы машинаның қолданыс-
тағы барлық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

Америка Құрама Штаттарында ластағыш заттардың шығарылуын басқару құрылғылары мен
жүйелеріне техникалық қызмет көрсету, ауыстыру немесе жөндеуді өнім иесінің қалауымен
жөндеу шеберханасы немесе жеке тұлға жүзеге асырады.


