Säkerhetsanvinsingar för sopmaskiner och sop-sug maskiner
Läs denna säkerhetsanvisning före första användning
och följ anvisningarna noggrant. Denna säkerhetsanvisning ska förvaras för senare
användning eller ges vidare om apparaten
byter ägare.
– Läs bruksanvisningen före idrifttagningen och beakta säkerhetsanvisningarna.
– Varnings- och anvisningsdekaler på
maskinen ger viktig information beträffande riskfri användning.
– Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter
beaktas.

–

–

–

Handhavande
–

–

Användning
–

–

–

–
–
–

Kontrollera maskinen och arbetsanordningarnas föreskriftsenliga tillstånd och
driftssäkerhet före användningen. Om
tillståndet inte är korrekt får den inte tas
i bruk.
Denna maskin får endast för uppsugning av hälsovådligt damm om den uttryckligen är märkt för detta. Beakta de
säkerhetstekniska hänvisningarna i
bruksanvisningen.
Sug aldrig upp explosiva vätskor,
brännbara gaser, explosivt damm samt
outspädda syror och lösningsmedel! Dit
räknas bensin, förtunningsmedel eller
eldningsolja som kan bilda explosiva
ångor eller föreningar när de blandas
med sugluften, dessutom aceton, outspädda syror och lösningsmedel efterom de kan fräta på material på
maskinen.
Sug aldrig upp brännande eller glödande föremål.
Aggregaten får inte användas utomhus
vid låga temperaturer.
Vid användning av aggregatet i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.
Användning av maskinen i utrymmen
med explosionsrisk är förbjuden.
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Maskinen får bara användas på beläggningar som beskrivs i bruksanvisningen.
Endast ytor som godkänts av företaget
eller dess representanter får rengöras
med sopmaskinen.
Skydda apparaten mot frost.

–
–

–

–

–
–

Användaren ska bruka maskinen enligt
föreskrift. Beakta lokala föreskrifter och
var, vid arbete med maskinen, uppmärksam på personer i närheten, speciellt barn.
Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt
när motorn är i gång. Användaren får
inte lämna maskinen innan motorn slutat arbeta, maskinen säkrats mot oförutsedda rörelser, parkeringsbromsen (vid
behov) aktiverats och tändningsnyckeln
dragits ur.
Använd alltid lämpliga handskar vid arbeten på aggregatet
För att förhindra att maskiner som är utrustade med en tändingsnyckel används obehörigt ska tändningsnyckeln
dras ut ur tändningslåset.
Maskinen får endast användas av personer som instruerats i handhavandet,
eller tydligt visat att de klarar av att hantera maskinen och uttryckligen fått uppdraget att använda denna.
Detta aggregat är ej avsett att användas av personer (även barn) med begränsade psykiska, sensoriska eller
mentala egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap att hantera maskinen, såvida de inte befinner sig
under uppsikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått anvisningar
från en sådan person om hur maskinen
ska användas.
Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
Öppna inte kåpan när motorn arbetar.

–

Det i Bruksanvisningen angivna värdet
för lutningsvinkeln åt sidan och i färdriktningen får inte överskridas vid användning på lutande ytor.

Transport

–
–

Vid transport ska motorn stängas av och
maskinen säkras ordentligt.

Skötsel
–

–

–

–

–

–

Före rengöring och underhåll, byte av
delar eller omkoppling till annan funktion ska maskinen stängas av och vid
behov tas tändningsnyckeln bort.
Hos batteridrivna maskiner ska vid arbeten på el-systemet batterikontakten
dras ur alt. batteripoler tas bort.
Maskinen får inte rengöras med slang
eller högtryckstvätt (risk för kortslutning
eller andra skador).
Avhjälpande underhåll får endast utföras av auktoriserad kundtjänst eller
fackkraft på området, införstådd med
alla relevanta säkerhetsföreskrifter.
Säkerhetskontroll enligt lokalt gällande
föreskrifter ska beaktas för yrkesmässigt använda maskiner som används på
olika orter.
Använd endast de borstar/skivor som
finns på maskinen eller är angivna i
bruksanvisningen. Användning av andra borstar/skivor kan påverka säkerheten.

Maskiner med bensinmotor
–

–

–
–
–

–

–

För att undvika risker får reparationer
och reservdelsmontering endast utföras av auktoriserad kundservice.
Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar. Originaltillbehör och originalreservdelar gör att
maskinen kan användas säkert och
utan störning.

Åkbara maskiner
–

Åkbara maskiner är ej godkända för offentlig trafik. Kontakta inköpsstället beträffande byggsatser för godkänd

Beakta de speciella säkerhetsanvisningar för aggregat med bensinmotor
som finns i bruksanvisningen.
När aggregat med bensinmotor tankas
är det viktigt att bränsle inte hamnar på
heta ytor.
Avgasutsläppet får inte förslutas.
Man ska inte böja sig över avgasutsläppet eller ta i det (risk för brännskada).
Endast i bruksanvisningen angivet drivmedel får användas. Med olämpligt
bränsle föreligger explosionsrisk.
När aggregatet används inomhus måste tillräcklig ventilation samt utflöde för
avgaser finnas (risk för förgiftning).

Batteridrivna maskiner
–

–
–

Tillbehör och reservdelar
–

ombyggnad för användning på offentliga gator och vägar.
Det är inte tillåtet att ta med passagerare.
Maskiner med sittyta får endast sättas i
rörelse från sitsen.

–

–

–

Driftsanvisningar från batteritillverkaren
och tillverkaren av laddningsaggregatet
måste följas. Beakta lagstiftares rekommendationer angående handhavande
av batterier.
Låt aldrig batterier ligga oladdade utan
ladda upp dem så snart som möjligt.
Håll alltid batterierna rena och torra för
att förhindra krypström. Skydda mot föroreningar, t.ex. metalldamm.
Lägg inga verktyg eller liknande på batteriet. Risk för kortslutning och explosion.
Öppen eld, gnistbildning eller rökning
får inte under några omständigheter förekomma i närheten av ett batteri eller i
ett utrymme där ett batteri laddas upp.
Risk för explosion.
Var försiktig när du hanterar batterisyra.
Beakta motsvarande säkerhetsföreskrifter!
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