GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
VED BRUK AV ELEKTROVERKTØY
Sikkerhetsforskriftene må følges for å unngå fare for personskade, brann, elektrisk støt og skade
på omgivelser. Les gjennom hele bruksanvisningen før maskinen brukes første gang. Kontakt
produsenten hvis det er noe du er usikker på i forbindelse med tilkobling og drift av maskinen.
Bruk alltid jordfeilbryter!
Hold arbeidsområdet rent og ryddig

• Arbeidsplasser fulle av rot kan medføre uhell og personskader
• Fjern omkringliggende verktøy etc. før maskinen startes

Vær oppmerksom på forholdene i miljøet du jobber i

• Unngå bruk av elektriske verktøy og instrumenter i fuktige eller våte
omgivelser
• Bruk alltid jordet kontakt
• Sørg for at arbeidsplassen er utstyrt med tilstrekkelig belysning
• Bruk ikke elektriske verktøy i nærheten av brennbare væsker eller
gasser
• Ved utendørs bruk må kun kabel/skjøteledning som er godkjent, merket
og beregnet for dette benyttes

Hold uvedkommende unna

• Alle uvedkommende må holdes på sikker avstand
• La ikke uvedkommende berøre maskiner eller strømledninger

Oppbevar verktøy på en sikker måte

• Verktøy som ikke er i bruk må oppbevares på tørr og barnesikker
plass. Lås inn verktøyet hvis dette er mulig.

Bruk riktig verktøy - på riktig måte

• Bruk ikke en liten maskin på arbeid som er ment for en større og
kraftigere maskin. Dette medfører overbelastning og sikkerhetsrisiko.
• Maskinen må kun brukes med den hensikt den er konstruert for
• Anvend ikke unødvendig kraft eller overbelast maskinen. Maskinen
arbeider bedre og sikrere med den kraft og hastighet den er ment for.
• Riktig bruk er en forutsetning for at maskinen skal fungere

Kle deg riktig

• Ikke bruk løstsittende klær og smykker. De kan sette seg fast i bevegelige
deler
• Langt hår bør beskyttes på egnet måte
• Ved arbeid utendørs anbefales hansker og sklisikre sko

Bruk personlig verneutstyr

• Bruk alltid vernebriller og hørselvern
• Bruk stramme hansker ved arbeid med skarpe gjenstander
• Bruk egnet verneutstyr for ulike arbeider
(eksempelvis: vernesko, ansikts-/støvmaske, hjelm etc.)

Vær forsiktig med strømkabelen

• Ikke trekk i strømkabelen for å løsne støpslet
• Ikke la strømkabelen komme i kontakt med varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler
• Løft aldri maskinen i strømkabelen

Fest arbeidsemnet

• Spenn fast arbeidsstykket med klemmer, skrutvinger eller andre
innretninger slik at du har begge hender fri for manøvrering av maskinen

Sørg for riktig arbeidsstilling

• Pass på at du alltid står støtt og har god balanse for å unngå skader
på rygg, nakke, skuldre og armer
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Unngå utilsiktet start

• Bær aldri elektroverktøy med fingeren på bryteren når maskinen er
tilkoplet strømnett
• Sørg for at maskinen er slått av før du kopler til støpslet

Kople fra strømkabelen

• Trekk alltid ut støpselet når maskinen ikke er i bruk. Dette gjelder også
ved service, vedlikehold eller bytte av tilbehør

Vær på vakt

• Vær oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft
• Arbeid ikke når du er sliten og trett eller er påvirket av alkohol eller
narkotiske stoffer

Kontroller defekte deler

• Kontroller enheten nøye før bruk. Er noen av delene skadet må du
vurdere om det fremdeles er trygt å bruke maskinen, og om funksjonen
fungerer 100% som tiltenkt.
• Pass på at bevegelige deler er i riktig posisjon, slik at de ikke kommer
i kontakt med andre deler eller har andre begrensninger som kan påvirke
verktøyets funksjon.
• Defekte deler, strømledninger eller påmontert sikkerhetsutstyr etc.
må repareres eller byttes av autorisert serviceverksted, med mindre
annet er oppgitt i brukerhåndboken.

Bruk kun godkjente deler

• Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og reparasjoner.
• Bruk av uoriginale deler og tilbehør kan medføre stor risiko for skade
på personer og eiendeler

Vedlikehold

• Følg retningslinjer ved skifte av deler. Smøring bør påføres etter gitte
intervaller og/eller ved behov.
• Kontroller og rengjør verktøyet etter bruk. Hold håndtak og gripeflater
rene, tørre og fri for olje og fett
• Kontroller strømkabel og skjøteledninger jevnlig og bytt disse ved
skade

Beskytt deg mot elektrisk støt

• Unngå berøring og kroppskontakt med jordede overflater som vannrør,
komfyrer, varmeovner, kjøleskap etc.

Riktig spenning

• Før verktøyet koples til strømnettet må du påse at spenningen oppgitt
på maskinskiltet tilsvarer spenningen på strømnettet
• Tilkopling av verktøy til større spenning enn beregnet kan medføre
alvorlig personskade
• Tilkopling av verktøy til lavere spenning enn beregnet kan medføre
skader på maskinens motor

Maskinskilt:

• Maskinskiltet angir i tillegg til serienummer bestående av 6 siffer,
hvorav de to første sifrene angir produksjonsmåned og år, også
informasjon om produsent, typebetegnelse, spenning og kapasitet.
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