ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Allmänna elverktygs
säkerhetsvarningar

•

Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt
fotfäste och god balans. Därmed har du större
kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå
innehållet innan du använder maskinen.

•

Klä dig rätt. Använd inte löst sittande kläder eller
smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från
rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i rörliga delar.

•

Om det finns anordningar för anslutning av
enheter för uppsamling av damm, se då till att
dessa är ordentligt anslutna och att de används på
rätt sätt. Dammuppsamling kan minska
dammrelaterade risker.

Maskinen är endast konstruerad för klippning av grenar
och kvistar.
För att undvika ofrivillig start av maskinen ska alltid
batteriet avlägsnas.

!

VARNING! Läs alla
säkerhetsinstruktioner och varningar.
Om du inte följer varningarna och
instruktionerna kan det leda till elektrisk
stöt, brand och/eller allvarlig skada.

VIKTIGT!
Spara alla varningar och instruktioner som referens. I
varningarna syftar termen "elverktyg" på ett verktyg
som antingen är anslutet till nätspänningen (med sladd)
eller drivs av batteri (sladdlöst).

Säkerhet i arbetsområdet
•

Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst.
I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt
olyckor.

•

Använd inte elverktyg i miljöer där det finns risk
för explosion, t.ex. i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Gnistor från elverktyget
kan antända dammet eller ångorna.

•

Håll barn och andra människor på avstånd när du
använder ett elverktyg. Om du blir distraherad kan
du tappa kontrollen.

Personsäkerhet
•

Var på din vakt, var uppmärksam på vad du gör
och använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg om du är trött,
har druckit alkohol eller om du har tagit andra
droger eller mediciner. Ett ögonblick av
ouppmärksamhet när du använder ett elverktyg kan
leda till allvarlig personskada.

•

Använd personlig skyddsutrustning. Använd
alltid ögonskydd. Lämplig skyddsutrustning som
ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller
hörselskydd minskar risken för personskador.

•

Förebygg att elverktyget startar oavsiktligt. Se till
att strömbrytaren är frånslagen innan du ansluter
elverktyget till en strömkälla, samt innan du tar
upp eller bär verktyget. Risken för olyckor är stor om
du bär elverktyg med fingret på strömbrytaren eller om
du tillför ström till elverktyg som har strömbrytaren
tillslagen.

•

Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget. Nycklar
som lämnas kvar i elverktygets rörliga delar kan
orsaka personskada.

Vibrationsutsändningen vid faktisk användning av
elverktyget kan skilja sig från det deklarerade totala
värdet beroende på hur verktyget används. Operatörer
bör identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda sig själva
som baseras på en uppskattning av exponering i verkliga
förhållanden (med hänsyn till alla delar av driftcykeln
såsom stunder då verktyget är avstängt och när det går
på tomgång förutom då det aktivt används).

Användning och underhåll av elverktyg
•

Bruka inte våld eller onödig kraft. Använd det
elverktyg som är rätt för ditt syfte. Med rätt
elverktyg utför du ett bättre och säkrare jobb med den
hastighet som elverktyget är utformat för.

•

Använd inte elverktyget om du inte kan starta och
stänga av det med strömbrytaren. Elverktyg som
inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och
måste repareras.

•

Koppla ur stickkontakten från strömkällan och/
eller ta ur batteriet innan du gör några justeringar,
byter tillbehör eller förvarar elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för
att elverktyget startas oavsiktligt.

•

Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll
för barn. Se till att personer som inte tidigare har
hanterat elverktyget, eller som inte har läst dessa
instruktioner, inte använder elverktyget. Elverktyg
är farliga om de används av ovana användare.

•

Sköt om ditt elverktyg. Kontrollera att rörliga delar
ligger i linje och inte kärvar. Kontrollera även om
det finns skadade delar eller om det föreligger
andra förhållanden som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat ska det
repareras innan det används igen. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

•

Håll skärverktyg skarpa och rena. Väl underhållna
klippande verktyg med vassa eggar kärvar mer sällan
och är lättare att kontrollera.

•

Använd elverktyg, tillbehör och verktyg etc enligt
dessa instruktioner och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som ska
utföras. Om du använder ett elverktyg för något annat
syfte än vad det är avsett för kan farliga situationer
uppstå.
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Batteri hantering och användning
•

Ladda batterierna endast i de laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare som är
lämplig för en typ av batteri kan medföra risk för brand
när den används med ett annat batteri.

•

Använd endast verktyget tillsammans med
avsedda batterier. Användning av andra batterier
kan medföra risk för personskador och brand.

•

När batteriet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål,
som kan göra en anslutning från en terminal till en
annan. En kortslutning av batteriets kontakter kan
leda till brännskador eller brand.

•

Används batteriet på fel sätt kan vätska komma ut
från batteriet, undvik kontakt. Om kontakt sker av
misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp.
Flytande vätska från batteriet kan orsaka irritationer
eller brännskador.

Service
•

Låt en kvalificerad reparatör som endast använder
identiska reservdelar underhålla ditt elverktyg. På
så sätt garanterar du att säkerheten kring ditt
elverktyg upprätthålls.

Häcksax säkerhetsvarningar Personsäkerhet
•

Använd båda händerna vid körning av häcksaxen. Att
endast använda ena handen kan resultera i att man
förlora kontrollen och resultera i personskada.

•

Håll alla kroppsdelar borta från kniven. Ta inte bort
klippt materialet eller håller material som ska
klippas när bladen är i rörelse. Se till att
strömbrytaren är avstängd när klippaggregatet
har fastnat. Klippaggregatet kan röra sig efter
avstängning. Ett ögonblick av ouppmärksamhet
medan du använder häcksaxen kan resultera i
allvarliga personskador.

•

Bär häcksaxen i handtaget när skärutrustningen
har stannat. Korrekt hantering av häcksaxen kommer
att minska eventuell personskada från knivar.

•

Håll elverktyget på den isolerade gripyta, eftersom
knivbladet kan komma i kontakt med gömda
ledningar. Knivbladet kan komma i kontakta med en
strömförande kabel som kan komma i kontakt med
exponerade metalldelar på elverktyg och kan ge
operatören en elektrisk stöt.

•

VIKTIGT!
Innan något arbete sker på maskinen ska batteriet alltid
avlägsnas.
Se till att ha uppsikt över maskinen så att inga barn
kommer i närheten utav den.
Förvara maskinen oåtkomlig för barn. Låt aldrig barn
eller andra personer som inte utbildats i handhavande
av maskinen och/eller batteriet, använda eller
underhålla den. Lokala föreskrifter kan reglera
användarens ålder.
Använd aldrig en maskin som modifierats så att den ej
längre överensstämmer med originalutförandet.
Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar
under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.
Användare av maskinen ska under arbetets gång se till
att inga människor eller djur kommer närmare än 15
meter.
Använd aldrig maskinen vid ogynnsamma
väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, i regn,
hård vind, stark kyla, osv. Extrem värme kan orsaka
överhettning av maskinen.
Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ
underhålls-, säkerhetskontroll- och serviceinstruktioner
i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och
serviceåtgärder skall utföras av tränade och
kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik
Underhåll.
Inspektera hela maskinen innan användning. Följ
underhållsschemat under kapitel Underhåll.

!

!

FARA-Håll händerna borta från kniven. Kontakt
med kniven kommer att resultera i allvarliga
personskador.

!
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VARNING! Denna maskin alstrar under
drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält
kan under vissa omständigheter ge
påverkan på aktiva eller passiva
medicinska implantat. För att reducera
risken för allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi därför
personer med implantat att rådgöra med
läkare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna
maskin används.
VARNING! Tillåt aldrig barn att använda
eller vara i närheten av maskinen.
Eftersom maskinen är enkel att starta så
kan även barn i ett obevakat ögonblick
starta maskinen. Detta kan innebära risk
för allvarlig personskada. Avlägsna
därför alltid batteriet när maskinen inte
är under uppsikt.
VARNING! Felaktiga knivar kan öka
risken för olyckor.

