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contidas neste manual: informações relacionadas à estrutura, funcionamento, condições de operação e
manutenção. As instruções deverão ser rigorosamente observadas pelos usuários visando manter o direito
a garantia do equipamento, conforme estipulado pela CSM. É de extrema importância manter este manual
em local de fácil acesso, nele estão contidas as instruções necessárias para a realização de manutenções
eficientes e adequadas. Os planos de manutenção deverão ser executados por técnicos especializados
devido à responsabilidade envolvida durante a operação do equipamento. Quando realizada de maneira
inadequada, os riscos de defeitos e quebras aumentam, comprometendo desta maneira a segurança e a
estabilidade durante a utilização do equipamento. A frequência e o intervalo das manutenções preventivas
devem ser ajustados e aprimorados de acordo com a experiência adquirida no uso do equipamento ao
longo do tempo. As inspeções diárias têm como principal objetivo detectar os defeitos evidentes nas peças
mais importantes, assim como manter a limpeza e a lubrificação renovadas.
3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS
Muitos acidentes podem ser evitados se as instruções contidas neste manual forem seguidas
corretamente. Antes de operar o equipamento certifique-se que compreendeu todos os procedimentos da
operação. A operação segura deste equipamento exige familiaridade e treinamento adequados.
Operadores inexperientes devem receber instruções de alguém treinado e apto a operar o equipamento.
Deve-se adotar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes no local de trabalho,
conforme as orientações contidas neste manual e nas referidas normas de segurança, entre elas a NR18.
3.1 Cuidados Gerais
- Antes de operar o equipamento faça uma inspeção pré-operação para maior segurança;
- Quando estiver em funcionamento, crianças e animais devem ser mantidos a uma distância segura;
- Somente pessoas qualificadas e treinadas devem testar, operar, fazer manutenção ou reparar o
equipamento;
- Não deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;
- Sempre que operar o equipamento use E.P.I.'s – equipamento de proteção individual – como: capacete,
protetor auricular, luvas de borracha, sapatos apropriados e roupas de proteção;
- Mantenha as mãos, cabelos, roupas soltas e ferramentas longe das partes móveis do equipamento;
- Não opere o equipamento quando estiver sob influência de remédios ou bebidas alcoólicas;
- Sempre limpe o equipamento após o uso e antes de armazena-lo;
- Antes de armazenar cheque todas as partes, caso verifique algum defeito, troque a peça danificada
imediatamente;
- Verifique se o local de armazenagem do equipamento está seco e limpo, e fora de alcance de crianças;
- Use sistemas com capacidade adequada para levantar e suportar o peso do equipamento e seus
componentes.
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Advertência importante:
Não execute nenhuma operação com o equipamento antes de ter o conhecimento de
todo o conteúdo do manual de instruções. O objetivo desta publicação é de instruir o
operador e, desta forma, evitar danos decorrentes do mau uso ou manutenções COMO OPERAR:
deficientes ou incorretas.
1. INTRODUÇÃO
Este manual de operação tem a finalidade de informar sobre a forma correta de operar e fazer manutenção
no equipamento, evitando possíveis defeitos e prejuízos decorrentes do mau uso ou por falta de
manutenções preventivas. Leia este manual atentamente antes de colocar seu equipamento em operação
para sua própria segurança e para ter certeza da correta utilização do mesmo. Se tiver dúvidas sobre
como operar ou fazer manutenção deste equipamento entre em contato com a CSM ou uma Assistência
Técnica Autorizada da marca. Você encontrará a lista de Assistências Técnicas atualizada no site da CSM,
www.csm.ind.br.
2. RECOMENDAÇÕES
Recomendamos a leitura deste manual antes do início da utilização do equipamento, uma vez que estão

