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• Stanna rotorbladet när gräsklipparen måste 
lutas för trans port över områden andra än 
gräs och vid transport till och från området 
som skall klippas.

• Använd aldrig maskinen med defekta skydd, 
eller utan säkerhetsanordningar, till exempel 
avskärmare och/eller gräsuppsamlare, på 
plats.

• Ändra inte strypklackens inställning eller kör 
motorn på allt för hög hastighet. Om motorn 
körs med för hög hastighet kan detta öka 
riskerna för olyckor och personskador.

• Koppla ur alla blad- och drivkopplingar innan 
motorn startas.

• Starta motorn försiktigt enligt instruktionerna 
och håll fötterna väl undan från rotorbladet.

• Luta inte gräsklipparen vid start om det inte 
behövs. Om så är fallet, luta inte mer än ab-
solut nödvändigt och lyft endast den del som 
är vänd bort från användaren.

• Starta inte motorn stående framför gräsutblå-
set.

• Stoppa inte händer eller fötter nära eller 
under roterande delar. Håll alltid ur vägen för 
utblåset.

• Plocka aldrig upp eller försök bära gräsklip-
paren när motorn är igång.

• Stanna motorn och koppla ur tändstiftshat-
ten:
- innan du rensar utkastet från ma te ri al som 

fastnat;
- innan du kontrollera, rengör eller reparerar 

gräsklipparen;
- efter det att du har kört in i ett främmande 

föremål. Undersök gräsklipparen för att se 
om den har skadats och utför reparationer 
innan du åter startar och kör maskinen;

- om maskinen börjar att vibrerat onormalt  
mycket   (kontrollera omedelbart).

• Stanna motorn:
- när du lämnar gräsklipparen;
- innan påfyllning av drivmedel sker.

• Minska gasreglagets inställning medan 
motorn stannar och om motorn är försedd 
med en avstängningsventil ska du stänga av 
bränsletillförseln efter avslutad klippning.

• Åk långsamt vid användande av påsatt säte.
• VARNING: BARN KAN SKADAS AV DENNA 

UTRUSTNING.  The American Academy 
of Pediatrics (ung. Amerikanska barn-
läkarföreningen) rekommenderar att barn 
skall vara minst 12 år gamla innan de får köra 
en motorgräsklippare, och minst 16 år gamla 
för att köra en åkgräsklippare.

• Då du lastar på och av den här maskinen, 
se till att du inte överstiger rekommenderad 
maximal driftsvinkel om 15°.

• Använd korrekt personlig skyddsutrustning 
(Personal Protective Equipment, PPE) då 
du använder denna maskin. Utrustningen 
skall (minst) inkludera stadiga skor, skydd-
sglasögon och hörselskydd.  Använd inte 
gräsklipparen iklädd korta skor, eller skor 
med öppen tå.

• De vibrationsnivåer som rapporteras i 
handboken är inte inställda för den exponer-
ingsgrad av vibrationer som arbetaren kan 
utsättas för. Arbetsgivaren bör därför kalkyl-
era enligt 8-timmars exponeringsgradvärden 
(Aw) och begränsa arbetarens exponering i 
enlighet med detta.

Säkerhetsföreskrifter för roterande 
gräsklippare

VIKTIGT: Denna klippare kan klippa av händer 
och fötter samt slunga iväg föremål. Under-
låtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall.
I.  Övning
• Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du 

har bekantat dig med alla reglage och hur 
utrustningen ska användas.

• Tillåt aldrig barn eller personer som inte är 
införstådda med anvisningarna att använda 
gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera 
förarens ålder.

• Använd aldrig klippare om personer, speciellt 
barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.

• Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor 
eller olyckstillbud som påverkar andra per-
soner eller deras ägor och ägodelar.

II.  Förberedelser
• Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under 

användning av klipparen. Var aldrig barfota 
eller bär sandaler när du använder utrustnin-
gen.

• Undersök noga omgivningen där utrustnin-
gen ska användas och avlägsna alla föremål 
som kan komma att slungas iväg av maski-
nen.

• VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.
- Förvara alltid bränsle i behållare som är 

avsedda för detta ändamål.
- Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte 

under tiden.
- Fyll på bränsle innan motorn startas. Av-

lägsna aldrig locket till bensintanken eller 
fyll på bensin medan motorn är igång eller 
medan den fortfarande är varm.

- Om du skulle spilla bensin ska du inte 
starta motorn utan rulla undan maskinen 
från området med den utspillda bensinen 
samt undvika alla former av gnistbildning 
tills dess att bensinen har dunstat.

- Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken 
och andra behållare.

• Ersätt trasiga ljuddämpare.
• Utför alltid en visuell inspektion för att kon-

trollera att knivbladen, bultarna och klipparen 
inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt 
hela satsen av knivblad och bultar för att 
bibehålla balansen.

• Var försiktig när du roterar ett knivblad på en 
maskin med flera blad eftersom detta kan 
förorsaka att även de andra bladen roterar.

III.  Användning
• Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga 

mängder av koloxid kan samlas.
• Klipp endast i dagsljus eller under fullgott 

artificiellt ljus. 
• Undvik bruk i vått gräs, om möjligt.
• Tänk på stabilt fotfäste i sluttningar.
• Gå, spring aldrig.
• Vid bruk av roterande gräsklippare, klipp 

längs med sluttningar, aldrig upp och ner.
• Iakta extrem varsamhet vid byte av riktning i 

sluttning.
• Klipp inte överdrivet branta partier.
• Iakta extrem varsamhet vid dragande av 

gräsklipparen mot dig. 



• Se till att det alltid finns någon som vet att du 
är ute och kör gräsklipparen.

IV.  Underhåll och Förvaring
• Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är 

ordentligt åtdragna för att vara säker på att 
utrustningen är säker att använda.

• Se till att det inte finns bensin i tanken om 
du förvarar utrustningen i en byggnad där 
ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.

• Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett 
stängt utrymme.

• Undvik brandrisk genom att se till att motorn, 
ljuddämparen, batterihållaren och bensinför-
varingsutry- mmet är fritt från gräs, löv och 
överflödig smörjmedel.

• Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är 
sliten eller trasig.

• Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade 
delar omedelbart bytas ut.

• Om du måste tömma bensintanken ska detta 
göras utomhus.
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