
3

SE NO1.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
UTBILDNING

• Läs anvisningarna noggrant. Gör dig förtrogen med 
reglagen och hur du på ett rätt sätt använder redskapet;

• Låt aldrig barn eller personer som ej är förtrogna med 
de här anvisningarna att använda maskinen. Lokala 
föreskrifter kan eventuellt innefatta en  åldersgräns för 
operatörer. 

• Arbeta aldrig med människor, speciellt barn, eller husdjur 
i närheten.

• Tänk på att operatören eller användaren är ansvarig för 
olyckor eller faror som andra människor råkar ut för eller 
deras egendomar.

FÖRBEREDELSE
• Bär alltid ordentliga skodon och långbyxor när du arbetar. 

Kör inte maskinen barfota eller med sandaler.
• Inspektera noggrant området där utrustningen skall 

användas och avlägsna alla föremål som eventuellt kan 
kastas omkring av maskinen.

VARNING! Bensin är oerhört antändbart:
-  förvara bränsle i behållare som är speciellt konstruerade 

för detta ändamål;
-  fyll endast på bränsle utomhus och rök inte medan du 

tankar;
-  tillsätt bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig 

bensintankens lock eller tillsätt aldrig bensin medan 
motorn går eller när motorn är het;

-  om bensin spills ut, starta inte motorn men flytta maskinen 
bort från spillningsområdet och undvik att skapa någon 
typ av tändningskälla tills bensin-ångorna har försvunnit;

-  sätt på locken på bränsletanken och behållaren  
ordentligt.

• Byt ut ljuddämpare som inte fungerar.
• Inspektera alltid redskapen visuellt innan de används 

för att se om de är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller 
skadade delar och bultar i hela uppsättningar för att 
bibehålla balansen.

DRIFT
• Låt inte motorn gå i ett instängt område där farliga ko-

loxidgaser kan bildas.
• Arbeta endast i dagsljus eller med fullgod belysning.
• Försäkra dig om att du står stadigt i sluttningar.
• Gå, spring aldrig.
• För rotordrivna maskiner på hjul, arbeta tvärs över 

sluttningar, aldrig upp och ner.
• Vidta extrema försiktighetsmått när du ändrar riktning i 

sluttningar.
• Arbeta inte i överdrivet branta sluttningar.
• Vidta extrema försiktighetsmått när du backar eller drar 

maskinen mot dig.
• Låt inte motorn gå inomhus; avgaser är farliga.
• Starta motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna 

och håll fötterna gott och väl borta från redskapet eller 
redskapen.

• Sätt inte händerna eller fötterna nära eller under roterande 
delar.

• Lyft aldrig upp eller bär aldrig en maskin medan motorn 
går.

• Stoppa motorn:
- närhelst du lämnar maskinen och innan du tankar.

• Reducera gasreglagets inställning medan motorn slås av 
och, om motorn är försedd med en avstängningsventil, 
stäng av bränslet vid slutfört arbete.

UNDERHÅLL OCH MAGASINERING
• Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt 

åtdragna för att försäkra att utrustningen befinner sig i 
ett säkert arbetsskick.

• Magasinera aldrig utrustningen med bensin i tanken inuti 
en byggnad där ångor kan nå en öppen låga eller gnista.

• Låt motorn svalna innan den magasineras i ett inbyggt 
område.

• För att reducera brandrisken, håll motorn, ljuddämparen, 
batterifacket och bensinförvaringsområdet fritt från veg-
etativa material och överflödig smörja.

• Byt ut slitna och skadade delar för säkerhet skull.
• Om bränsletanken måste tömmas, måste detta göras 

utomhus.

1.  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
OPPLÆRING

• Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med de forskjel-
lige innstillinger og den riktige bruk av utstyret;

• La aldri barn eller mennesker som ikke er kjent med 
disse instruksjoner få bruke denne maskinen. Lokale 
bestemmelser kan begrense aldersgrense på operatør.

• Jobb aldri mens mennesker, spesielt barn, eller kjœledyr 
er i nœrheten.

• Husk at operatør eller bruker er ansvarlig for ulykker eller 
farer som inntreffer med andre mennesker eller deres 
eiendom.

FORBEREDELSE
• Mens du jobber må du alltid bruke solid skotøy og lange 

bukser. Ikke bruk utstyret hvis du er barfot eller har på 
åpne sandaler. 

• Sjekk området hvor utstyret skal brukes grundig, og ta 
bort alle objekter som kan bli kastet av maskinen.

ADVARSEL: Bensin er veldig brannfarlig:
-  oppbevar bensin i beholdere som er spesielt laget 

for dette bruk;
- fyll kun på bensin utendørs, og ikke røyk mens du 

fyller på;  
-  fyll bensin på før du starter motor. Ta aldri av bensin-

lokket eller fyll på bensin mens motor går, eller hvis 
motor er veldig varm;

-  hvis du søler bensin må du ikke prøve å starte motor, 
men flytt maskinen bort fra området hvor det er sølt, 
og unngå å lage noen kilde for tenning til bensinens 
damp er oppløst;

-  skru bensinlokk og lokk til bensinkanne godt fast.
• Skift ut defekte lyddempere.
• Før bruk må det alltid sjekkes visuelt for å se om verktøy 

er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadete elementer 
og bolter i sett,  så balansen bevares.

BRUK
• Ikke ha motor på i et innelukket område hvor farlig røyk 

med karbondioksyd kan samle seg.
• Jobb kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
• Vœr alltid sikker på at du har godt fotfeste i skråninger.
• Gå, løp aldri.
• For rotasjonsmaskiner med hjul skal du jobbe på langs 

i skråninger, ikke opp og ned.
• Vis ekstrem forsiktighet hvis du skifter retning i skråninger.
• Ikke bruk utstyret i veldig bratte skråninger.
• Bruk ekstrem forsiktighet når du reverserer eller drar 

maskinen mot deg.
• Ikke start motor innendørs; eksosrøyk er farlig.
• Start motor forsiktig i følge instruksjoner, og med bena i 

god avstand fra verktøyet/verktøyene. 
• Ikke putt hender eller føtter nœr eller under roterende 

deler.
• Løft aldri opp eller tranportere en maskin mens motor er 

på.
• Stopp maskinen:

-  hver gang du forlater maskinen, og før du skal fylle 
på bensin.

• Still trottels stilling ned når motor stanser. Hvis motor er 
utstyrt med ventil som kan lukkes, skrur du bensintilførsel 
av etter at jobben er utført.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
• Sjekk at alle muttere, bolter og skruer sitter godt fast, så 

du er sikker på at utstyret er i trygg driftstilstand.
• Oppbevar aldri utstyret med bensin på tanken inne i en 

bygning hvor dunster kan nå åpen flamme eller gnist.
• La motor avkjøles før utstyret settes i oppbevaring i lukket 

område.
• For å redusere mulighet for brann, må du holde motor, 

lyddemper, batterikammer og område hvor bensin op-
pbevares fri for vegetativt materiale og overflødig smurn-
ing.

• Skift ut deler som er skadet eller slitte for bedre sikkerhet.
• Hvis bensintanken må tømmes, bør dette gjøres utendørs.


