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Tärkeitä turvallisuustietoja
Useimmat tuotteen käyttöön, huoltoon ja korjauksiin liittyvät onnettomuudet johtuvat
perusturvallisuusohjeiden tai varotoimien noudattamatta jättämisestä. Onnettomuus voidaan usein välttää
havaitsemalla mahdolliset vaaratilanteet ennen onnettomuuden tapahtumista. Mahdollisiin vaaratilanteisiin
tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Henkilöllä on oltava tarvittavat koulutus, taidot ja työkalut näiden
tehtävien asianmukaista suorittamista varten.

Tämän tuotteen epäasianmukainen käyttö, huolto tai korjaaminen voi olla vaarallista ja johtaa
vammautumiseen tai kuolemaan.
Älä suorita tälle tuotteelle mitään voitelu-, huolto- tai korjaustoimenpiteitä ennen kuin olet lukenut
ja ymmärtänyt käyttöön, voiteluun, huoltoon ja korjaamiseen liittyvät tiedot.
Turvallisuusohjeet ja varoitukset ovat tässä käsikirjassa ja tuotteessa. Näiden varoitusten laiminlyönnistä
voi olla seurauksena käyttäjän tai muiden henkilöiden tapaturma tai kuolema.

Vaarat ilmaistaan “turvallisuussymbolilla”, jota seuraa “merkkisana”, kuten “VAARA”, “VAROITUS” tai
“HUOMIO”. Turvallisuushuomatus “VAROITUS”-merkintä näkyy alla.

Tämän turvallisuusmerkinnän merkitys on seuraava:

Huomio! Ole varovainen! Turvallisuutesi on kysymyksessä.
Tämä viesti näkyy varoituksen alla ja se selittää vaaran ja se voi olla tekstimuotoinen tai kuva.

Luettelo mahdollisesti tuotetta vahingoittavista toimenpiteistä, joka ei ole täysin kattava, ilmaistaan
“HUOMAUTUS”-merkinnöillä tuotteessa ja tässä julkaisussa.

Caterpillar ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaarallisia olosuhteita. Siksi tässä julkaisussa
ja tuotteessa olevat varoitukset eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Älä käytä tätä tuotetta
millään tässä käsikirjassa kuvaamattomalla tavalla selvittämättä ensin, että olet ottanut huomioon
käyttöpaikalla kaikki tuotteen käyttöön liittyvät turvallisuussäännöt ja varotoimet mukaan lukien
työmaakohtaiset säännöt ja varotoimet. Jos käytetään työkalua, toimenpidettä, työtapaa tai
käyttömenetelmää, joka ei ole Caterpillarin erityisesti suosittelema, varmista itsesi ja muiden
turvallisuus. Sinun on myös varmistettava, että tuote ei vaurioidu tai tule turvattomaksi aikomasi
käytön, voitelun, huollon tai korjaustoimenpiteiden yhteydessä.
Tämän julkaisun tiedot, ohjearvot ja kuvat perustuvat julkaisun kirjoittamishetkellä saatavilla oleviin
tietoihin. Ohjearvot, vääntöarvot, paineet, mitat, säädöt, kuvat ja muut kohteet voivat muuttua milloin
tahansa. Nämä muutokset saattavat vaikuttaa tälle tuotteelle tehtäviin huoltoihin. Tutustu täydellisiin ja ajan
tasalla oleviin tietoihin ennen mitään toimenpidettä. Tuoreimmat tiedot saat Caterpillar-jälleenmyyjältä.

Kun tuotteeseen on vaihdettava osia, Caterpillar
suosittelee Caterpillar-vaihto-osien, joilla on vas-
taavat ohjearvot, kuten fyysisetmitat, tyyppi, kes-
tävyys ja materiaali, käyttämistä.

Tämän varoituksen huomioimatta jättäminen
voi johtaa ennenaikaisiin vahinkoihin, tuotevau-
rioon, tapaturmaan tai kuolemaan.

Yhdysvalloissa päästöjenhallintalaitteet ja -järjestelmät voi huoltaa, vaihtaa tai korjata mikä
tahansa omistajan valitsema korjaamo tai yksityinen henkilö.
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