
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

26 – Svenska

Allmänt Start
• Starta aldrig maskinen inomhus. Var medveten om 

faran med inandning av motorns avgaser.

• Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns 
risk att människor eller djur kan komma i kontakt med 
utblåset.

• Placera maskinen på marken, tryck maskinkroppen 
mot marken med vänster hand (OBS! Ej med foten). 
Fatta sedan starthandtaget med högerhanden och 
gör därefter snabba och kraftfulla ryck.

Bränslesäkerhet

• Använd bränslebehållare med överfyllnadsskydd.

• Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift. Stanna 
motorn och låt den svalna några minuter före 
tankning.

• Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av 
bränsle (bensin och 2-taktsolja).

• Undvik all hudkontakt med bränsle. Bränslet ger 
upphov till hudirritation och kan även leda till 
hudförändringar.

• Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan 
du startar.

• Starta aldrig maskinen:

   - Om du spillt bränsle på den. Torka av allt spill och låt 
bensinresterna avdunsta.

   - Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt 
kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med 
bränsle. Använd tvål och vatten.

VIKTIGT!

Maskinen är endast konstruerad för renblåsning av 
gräsmattor, gångar, asfaltsvägar och liknande.

Inspektera hela maskinen innan användning. Följ 
underhållsschemat under kapitel Underhåll.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har 
druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan 
påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar 
under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.

Använd aldrig en maskin som modifierats så att den ej 
längre överensstämmer med originalutförandet.

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.

Samtliga kåpor och skydd måste vara monterade före 
start. Se till att tändhatt och tändkabel är oskadade för 
att undvika risk för elektrisk stöt.

Föraren av blåsaren skall tillse att inga människor eller 
djur kommer närmare än 15 meter. Då flera förare 
arbetar med samma arbetsställe skall 
säkerhetsavståndet vara minst 15 meter.

Tillåt aldrig barn att använda maskinen.

Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att 
försäkra dig om att de har läst och förstått innehållet i 
bruksanvisningen.

Kontrollera alltid att inga hindrande föremål finns i 
luftintagsnätet innan du börjar arbeta.

Ta aldrig av luftintagsnätet.

Vid nödsituation, frigör dig från maskinen genom att 
öppna midje- och bröstbältet och låt maskinen falla 
bakåt.

Tag alltid kontakt med de lokala myndigheterna och 
kontrollera att ni följer tillämpliga bestämmelser.

Undvik all kontakt med heta ytor.

Vidrör aldrig tändstift eller tändkabeln när maskinen är i 
drift.

!
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.
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   - Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet 
efter läckage från tanklock och bränsleledningar.

Transport och förvaring
• Förvara och transportera maskinen och bränslet så 

att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att 
komma i kontakt med gnistor eller öppen låga, 
exempelvis från elmaskiner, elmotorer, elkontakter/
strömbrytare eller värmepannor.

• Vid förvaring och transport av bränsle ska för 
ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare 
användas.

• Vid längre tids förvaring av maskinen ska 
bränsletanken tömmas. Hör med närmaste 
bensinstation var du kan göra dig av med 
bränsleöverskott. Töm bränsletanken  och tryck på 
flödaren tills den tömts på bränsle. Ta bort tändstiftet 
och droppa en sked 2-taktsolja  i cylinder. Dra runt 
motorn flera gånger, montera därefter tändstiftet.

• Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig 
service är utförd innan långtidsförvaring.

• Säkra maskinen under transport.

• Förvara maskinen på ett torrt, kallt, välventilerad och 
dammfri plats. Förvara maskinen oåtkomlig för barn.

Inpassning av sele

En väl inpassad sele och maskin underlättar arbetet 
avsevärt. Justera selen för bästa arbetsställning.

Spänn sidoremmarna så att trycket blir jämnt fördelat på 
axlarna.

Placera höftbandet över höften och inte för långt ner på 
magen. Dra åt höftbandet så att du känner att blåsarens 
tyngd vilar på höften. Dra åt och justera in bröstbältet för 
att ge bästa arbetsposition.

!
VARNING! Var försiktig vid hantering av 
bränsle. Tänk på brand-, explosions- och 
inandningsrisker.

!
VARNING! Vid arbete med maskinen ska 
selen alltid vara påtagen. Om det inte 
sker, kan man inte manövrera säkert och 
detta kan orsaka skada på dig själv eller 
andra.

Se till att midjebältet och bröstbältet är 
knäppta och rätt justerade.

Det finns en risk att ett oknäppt bälte 
fastnar eller sugs in i fläkten på 
maskinen.
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Personlig skyddsutrustning

• Handskar ska användas när det behövs.

• Hörselskydd med tillräcklig dämpeffekt ska användas.

• Godkända ögonskydd skall alltid användas. Används 
visir måste även godkända skyddsglasögon 
användas. Med godkända skyddsglasögon menas de 
som uppfyller standard ANSI Z87.1 för USA eller EN 
166 för EU-länder. Slag från grenar eller föremål som 
kastas iväg kan skada ögonen.

• Använd halkfria och stadiga stövlar.

• Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför 
vida kläder som lätt hakar fast i ris och grenar. Använd 
alltid kraftiga långbyxor och en långarmad skjorta. Bär 

inte smycken, kortbyxor eller sandaler och gå inte 
barfota. Se till att håret inte hänger nedanför axlarna.

• Andningsskydd ska användas då det finns risk för 
damm.

• Första förband ska alltid finnas till hands.

Maskinens säkerhetsutrustning
I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer 
är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll  
skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. Se 
kapitel Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är 
placerade på din maskin.

Stoppkontakt
Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.

Vid kontroll och underhåll ta bort tändkabeln och tändstift.

!
VARNING! Vid all användning av 
maskinen skall godkänd personlig 
skyddsutrustning användas. Personlig 
skyddsutrustning eliminerar inte 
skaderisken, men den reducerar effekten 
av en skada vid ett olyckstillbud. Be din 
återförsäljare om hjälp vid val av 
utrustning. Läs igenom 
bruksanvisningen noggrant och förstå 
innehållet innan du använder maskinen.

!
VARNING! Var alltid uppmärksam på 
varningssignaler eller tillrop när 
hörselskydd används. Tag alltid av 
hörselskydden så snart motorn stoppats.

!
VARNING! Använd aldrig en maskin med 
defekta säkerhetsdetaljer. Följ i detta 
avsnitt listade kontroll-, underhålls- och 
serviceinstruktioner.
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Avvibreringssystem
Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket 
är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig 
användning som möjligt.

Ljuddämpare
Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå 
som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från 
användaren.

I länder med varmt och torrt klimat är risken för bränder 
påtaglig. Vi har därför utrustat ljuddämparen med ett 
gnistfångarnät monterat inuti ljuddämparen.

För ljuddämpare är det mycket viktigt att instruktionerna 
för kontroll, underhåll och service följs. Se anvisningar 
under rubrik Kontroll, underhåll och service av maskinens 
säkerhetsutrustning.

Kontroll, underhåll och service av 
maskinens säkerhetsutrustning

Stoppkontakt
• Starta motorn och kontrollera att motorn stängs av när 

stoppkontakten förs till stoppläget.

!
VARNING! Överexponering av vibrationer 
kan leda till blodkärls- eller nervskador 
hos personer som har 
blodcirkulationsstörningar. Uppsök 
läkare om ni upplever kroppsliga 
symptom som kan relateras till 
överexponering av vibrationer. Exempel 
på sådana symptom är domningar, 
avsaknad av känsel, ”kittlingar”, 
”stickningar”, smärta, avsaknad eller 
reducering av normal styrka, 
förändringar i hudens färg eller dess yta. 
Dessa symptom uppträder vanligtvis i 
fingrar, händer eller handleder. Riskerna 
kan öka vid låga temperaturer.

x2

!
VARNING!

Tänk på att: Motorns avgaser innehåller 
kolmonoxid vilket kan orsaka 
kolmonoxidförgiftning. Starta eller kör 
därför aldrig maskinen inomhus, eller där 
luftcirkulationen är bristfällig.

Motorns avgaser är heta och kan 
innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. 
Starta därför aldrig maskinen inomhus 
eller nära eldfängt material!

!
VARNING! Ljuddämparen innehåller 
kemikalier som kan vara 
cancerframkallande. Undvik kontakt med 
dessa kemikalier ifall ljuddämparen 
skulle gå sönder. 

!
VARNING! All service och reparation av 
maskinen kräver specialutbildning. Detta 
gäller särskilt maskinens 
säkerhetsutrustning. Om maskinen inte 
klarar någon av nedan listade kontroller 
ska du uppsöka din serviceverkstad. Ett 
köp av någon av våra produkter 
garanterar att du kan få en 
fackmannamässig reparation och service 
utförd. Om inköpsstället för maskinen 
inte är en av våra servande fackhandlare, 
fråga dem efter närmaste 
serviceverkstad.
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Avvibreringssystem

• Kontrollera regelbundet avvibreringselementen efter 
materialsprickor och deformationer. Byt dem om de är 
skadade.

• Kontrollera att avvibreringselementen är hela och fast 
förankrade.

Ljuddämpare

• Använd aldrig en maskin som har en defekt 
ljuddämpare.

• Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på 
motorn.

• Din maskins ljuddämpare är utrustad med ett 
gnistfångarnät, detta skall rengöras regelbundet. Se 
rubrik Ljuddämpare under kapitel Underhåll. Ett 

igensatt nät leder till varmkörning av motorn med 
allvarlig motorskada som följd. Använd aldrig en 
ljuddämpare med ett defekt gnistfångarnät.

Luftfilter
Använd aldrig lövblåsaren utan luftfilter eller med ett 
trasigt eller deformerat filterelement, eftersom ofiltrerad, 
dammig luft snabbt förstör motorn. 

Allmänna arbetsinstruktioner

Visa personer i din omgivning hänsyn genom att undvika 
att använda maskinen under olämpliga tidpunkter, 
exempelvis sent på kvällen eller tidigt på morgonen. 
Minska ljudnivåerna genom att begränsa det antal 
enheter av utrustningen som används samtidigt. Läs 
igenom och följ nedanstående enkla råd för att störa din 
omgivning så lite som möjligt.

• Använd blåsaren med lägsta möjliga gaspådrag. Det 
är sällan nödvändigt att använda fullt gaspådrag. 
Många arbetsmoment kan utföras med halvt 
gaspådrag. Lägre gaspådrag innebär mindre buller 
och mindre damm. Det är också lättare att ha kontroll 
över det skräp som skall samlas ihop/flyttas.

• Använd en kratta eller en sopkvast för att lösgöra 
fastsittande skräp från marken.

• Håll blåsrörets mynning så nära marken som möjligt. 
Utnyttja hela förlängningen på blåsröret så att 
luftströmmen kan hållas nära marken.

• Städa upp efter dig. Försäkra dig om att du inte har 
blåst in skräp på någons tomt.

• Använd maskinen vid normala tidpunkter för att 
undvika onödigt buller, inte tidigt på morgonen och 
inte sent på kvällen. 

x2

!
VARNING! Använd aldrig en maskin med 
defekt säkerhetsutrustning. Maskinens 
säkerhetsutrustning ska kontrolleras och 
underhållas som beskrivits i detta 
avsnitt. Om din maskin inte klarar alla 
kontrollerna ska serviceverkstad 
uppsökas för reparation.

VIKTIGT! Detta avsnitt behandlar grundläggande 
säkerhetsregler för arbete med blåsare När du råkar ut 
för en situation som gör dig osäker angående fortsatt 
användning ska du rådfråga en expert. Vänd dig till din 
återförsäljare eller din serviceverkstad.  Undvik all 
användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för.

!
VARNING! Var medveten om din 
omgivning. Om någon närmar sig ditt 
arbetsområde, ställ gasreglaget på 
minsta gaspådrag tills personen är på 
behörigt avstånd. Rikta luftstrålen bort 
från människor, djur, lekplatser, öppna 
fönster och bilar etc.
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Grundläggande säkerhetsregler

• Inga obehöriga personer eller djur får finnas inom 
arbetsområdet som är 15 meter.

• Låt motorn svalna, innan du fyller på bränsle.

• Undvik all kontakt med heta ytor.

• Om maskinen fattar eld eller någon annan 
nödsituation uppstår som kräver att du frigör dig från 
maskinen, öppna spännena på selen och låt 
maskinen falla bakåt.

• Den kraftiga luftströmmen kan förflytta föremål med 
sådan hastighet att de kan studsa tillbaka och leda till 
allvarliga ögonskador.

• Rikta inte luftstrålen mot människor eller djur.

• Stoppa motorn före montering eller demontering av 
tillbehör eller andra delar.

• Undvik användning vid ogynnsamma 
väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt 
regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt 
väder är tröttsamt och kan skapa farliga 
omständigheter, exempelvis halt underlag.

• Minimera blåstiden genom att lätt fukta ytor i dammiga 
omgivningar eller använda en dimutrustning.

• Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter 
eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, 
stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor 
försiktighet vid arbete i sluttande terräng.

• Ställ aldrig ner maskinen med motorn i drift utan att du 
har uppsikt över den.

• Motorns avgaser innehåller kolmonoxid vilket kan 
orsaka kolmonoxidförgiftning. Starta eller kör därför 
aldrig maskinen inomhus, eller där luftcirkulationen är 
bristfällig.

• Blåsaren får ej användas på stegar eller ställningar 
eller på höga byggnader (exv. tak). Arbetställningen 
kan orsaka svår skada.

• OBS! Använd aldrig maskinen utan möjlighet att 
kunna påkalla hjälp i händelse av olycka.

Grundläggande arbetsteknik

• Blåsaren är ryggburen och bärs på axlarna när den 
används. Den kontrolleras med höger hand på 
handtaget på röret.

• Hastigheten på luftstrålen regleras med hjälp av 
gasreglaget. Välj den hastighet som passar bäst för 
respektive användning.

För att slippa hålla fingret på gasreglaget hela tiden som 
blåsaren används kan önskat gaspådrag ställas in med 

!
VARNING! Varning för utslungade 
föremål. Använd alltid ögonskydd.  
Stenar, skräp mm kan kastas upp i 
ögonen och vålla blindhet eller allvarliga 
skador. Håll obehöriga på avstånd. Barn, 
djur, åskådare och medhjälpare ska 
befinna sig utanför säkerhetszonen på 15 
m. Stanna maskinen omedelbart om 
någon närmar sig.

!
VARNING! Använd inte blåsaren om 
avgasröret är täckt av en vägg och eller 
andra hinder, maskinen kan få 
maskinskador av avgasröken. Se till att 
hålla ett avstånd från hinder på 50 cm 
eller mer. 

!
VARNING! Stanna alltid motorn vid 
rengöring.
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“stoppreglaget”. Fullt gaspådrag erhålls när reglaget är 
helt tillbakadraget.

• Kontrollera att luftintaget inte blockeras av exempelvis 
löv eller skräp. Ett igensatt luftintag minskar 
maskinens blåskapacitet och ökar motorns 
arbetstemperatur, vilket kan medföra motorhaveri. 
Stanna motorn och avlägsna föremålet.

• Var medveten om vindriktningen. Arbeta i vindens 
riktning för att underlätta ditt arbete.

• Att använda blåsaren för att flytta stora högar är 
tidsödande och skapar onödigt buller.

• Håll god balans och säkert fotfäste.

• Efter avslutat arbete skall maskinen förvaras stående.
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