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لعم امو اهت ةم لالوح ةمالس
قت ع عم مظ لا اوح د لاث تم قلع ة تب يغش لال تنم اج ،ت و تنايص ،اه إو اهحالص ب بس مدعب ابتا قلاع او دع ا اسأل يس ة لل أةمالس او ايتحال اط لات .ةمزال يو كم ن اع ًةد
افت د لاي اوح د تلابث رع لعف لاى اح ال لات ةرطخ لا م تح لم ة بق ل قو عو اح د .ث ي ج أب ين لانوك خش بتنمص اًه لل م اخ لارط م تح لم ،ة ب ام يف اه لا اوع بلالم يرش ة
تلا يي كم أن تن ثؤ ر لع لاى .ةمالس بني غ أي ين لنوك د اذهى لا خش مص تلان د ير ،ب لاو اهم ار ،ت او اودأل لات يرورض ة ام ي نكم ه م ايقلان م ب هذه لا و ئاظ لعف ى
لا لاهجو يحص .ح

دق نت وط أي امع تلال يغش ،ل أ تلاو ،ميحش أ لاو نايص ،ة أ او إل حالص يغ لار يحص لاةح ةقلعتم ب اذه لا تنم ج لع اخمى رط دقو ني مج نع اه قو إعو اباص أت و
رعتلا للض افو .ة

ف مقتال تب يغش لال تنم أج إو ارج يأء أة امع تل ،ميحش أ و نايص ،ة أ إو احالص يلعت ه بق تلال قح نأنمق يك لقح ذيفنتك اذه لا ،لمع نأنمو دقك مق ارقبت ةء
لعم امو تلات يغش ،ل تلاو ،ميحش لاو نايص ،ة او إل اوحالص باعيتس .اه

تي م ت يفو ار ايتح اط لات ةمالس تلاو يذح ار فت اذهي لا يلد ،ل امك تي م ت نيود اه لع لاى تنم فنج .هس إو لن م تي م ابتا تع يذح ار لات م اخ رط ،هذه دقف ت دح إث باص ة
يدسج ة أ و ةافو ل أك لو يرخآل .ن

تي م ت يدح د لا م اخ رط نع يرط "ق يبنتزمر ه لا "ةمالس بتت هع لك" إةم اشر يد "ة ثم "ل DANGER " ) )رطخ أ و " WARNING " ت( يذح )ر أ و
" CAUTION " يبنت( .)ه يو أرهظ هاند لم يبنتقص ه لا ةمالس " WARNING " ت( يذح .)ر

ي يش ر يبنتزمر ه لا ةمالس اذه لإ امى لي :ي

بتنا !ه ك قين اًظ ! تمالس رعمك للةض .رطخ

ت و لاحض لاسر ة تلا تي أرهظ فس تلال يذح لار لارطخ اك م ،ن دقو ت تكمنوك بو أة و لع ئيهى ة .ةروص

تي م ت ييم ئاقز ةم يغ ر اش لم ة ب ايلمع تلات يغش تلال دقي ني مج نع اه لت للف تنم بج لم اقص نعمت نو ة ب لك ةم م“ ”ةظحال لع لاى تنم ج فو اذهي لا نم .روش

ل تن تس يط ع Caterpillar بنتلا لالكبؤ ورظ لاف نكمم تلاة دقي نت وط لعي اخمى رط تحم لم .ة يلعو ه ف دعتال تلا يذح ار لات م نمض ة ف ي هذه نلا ةرش أ و
لا ةدوجوم ب ه اش لم .ة يال ابج تس ادخ م اذه لا تنم أبج ةقيرطي ةفلتخم لتنع لاك ةددحم ف ي اذه لا يلد ل أتلانود دك فنب أكس ًالو نأنم أك ذخ فت اي ابتعال ر
يمج قع او دع لا ةمالس او ايتحال اط لات تلةقبطم يغش لال تنم فج اكمي ان تسال ادخ ،م ب ام ف لذي لاك ق او دع لا اخ لابةص قوم ع او ايتحال اط لات ةقبطم لع قومى ع
لا .لمع ي أتلابج دك أ ان تس ادخ م أ أي اد ،ة أ إو ارج ،ء أ أو لس و تب يغش لل م نت بحص ه Caterpillar ب لكش اخ آوهص نم يلع ك لعو اى يرخآل .ن ي بج
يأ اًض أ أتتن دك نأ تك يمح تل يرص ذيفنتح اذه لا ،لمع أو لان تنم لج رعتين لتللض أف أو ين بص ح يغ آر لنم تسال ادخ م يتن لةج ايلمع تلات يغش ،ل أ تلاو ،ميحش
أ لاو نايص ،ة أ إو ارج اء ات إل تلاحالص نتي و اي تس ادخ .اهم

لا لعم امو ،ت لاو اوم افص ،ت او اكشأل تلال و يض يح لاة نيبم ة ف هذهي نلا ةرش ينبم ة لع لاى لعم امو تلات ناكي تمت فو ةر قو باتكت ة هذه نلا .ةرش دق تي م ت ييغ ر
لا اوم افص ،ت ميقو مزع لا ارود ،ن يقو م لا غض ،ط ايقلاو اس ،ت يقو م لا بض ،ط او اكشأل ،ل لاو انع ارص رخأل فى أي قوي .ت ي كم أن تن ثؤ ر هذه تلا ييغ ار لعت ى
أ امع لال تلاةمدخ تيي م يفنت ذ اه لع لاى تنم .ج نو نننح لابكحص ح لوص لع أى دح لاث لعم امو أوت لمك اه بق لال فعورش أي .ةمهمي تيو فو لر د كوى ءال Cat
أ دح لاث لعم امو لات اتم .ةح

م ةظحال
ت و يص Caterpillar اب تس ادخ م ق عط ايغ ر Caterpillar ا® أل يلص ة دنع لا اح قلةج عط ايغ لر اذه لا تنم .ج

عبنأل قلاض اعط رخأل دقى تال تس فو اومي افص لات ادعم ات أل يلص .ة

ي -بج دنع ت يكر قب لاعط ايغ ر - أ أتين دك لام /ك م تس مدخ لا ام نيك ة اقبنم لاء ام نيك ة تم ةقفاو عم يمج لاع تم ابلط لات اس ير .ة

ف لاي ايالو لات تم ،ةدح دق متت ايلمع لات نايص ،ة أ او ادبتسال ،ل أ او إل ةزهجألحالص تلا مكح ف اي اثاعبنال نأوت تمظ ه بقنم أل إةسسؤمي أحالص أو في در
انم ايتخ لار لام .ك
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