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Säkerhetsföreskrifter för Snöslungor
4. Om enheten skulle börja vibrera ovanligt mycket, stanna 

motorn för att genast kontrollera orsaken. Om enheten 
vibrerar ovanligt mycket är detta vanligtvis ett tecken 
på fel.

5. Stäng av motorn när ni lämnar maskinen, rensar snöut-
kastet, vid reparation, justering eller inspektion. 

6. Var säker på att utkast och att alla enheter som är i 
rörelse har stannat upp innan rengöring, reparation eller 
inspektion. Koppla bort tändstiftskabeln, håll kabeln borta 
från tändstiftet för att undvika att motorn startar utan er 
vetskap. Koppla bort kabeln till elektriska motorer.

7. Håll inte motorn gående inomhus, undantaget är då ni 
startar den, eller vid fl yttning in eller ut ur byggnaden. 
Öppna ytterdörrarna, lufta väl; avgasrök är mycket farligt.

8. Röj inte bort snö i närheten av sluttningar. Utöva extrem 
försiktighet om du nödvändigtvis måste utföra arbete 
där ändå. Undvik att röja snö i branta sluttningar. 

9. Använd inte snöslungan utan riktiga skydd, kåpor och 
andra säkerhetsanordningar på plats.

10. Använd inte snöslungan nära drivhus, bilar, fönsterpar-
tier, branta sluttningar etc. Se till att justera snöutkastets 
vinkel. Håll barn och djur borta.

11. Överbelasta inte maskinens kapacitet genom att försöka 
röja snö allt för snabbt.

12. Maskinen får inte ha hög hastighet när ni arbetar på 
hala ytor. Iaktag extra försiktighet vid backning.

13. Rikta aldrig utkastet mot någon och tillåt aldrig någon 
att stå framför maskinen.

14. Koppla ur drivningen till snöskruven när snöslungan 
transporteras eller inte är i användning.

15. Använd endast tillbehör och reservdelar som är god-
kända av tillverkarna för snöslungan (såsom hjulvikter, 
motvikter, kablar, etc.).

16. Använd inte maskinen utan att det fi nns bra ljus eller 
sikt. Var alltid noga med fotfästet och håll ett säker grepp 
om handtagen. Gå; spring aldrig.

Underhåll och Förvaring
1. Kontrollera regelbundet skydd, brytbultar, bultar till 

motorfäste etc. att de är ordentligt åtdragna så att 
utrustningen fungerar säkert.

2. Förvara aldrig maskinen med bensin i bensintanken 
i en byggnad där det fi nns föremål som kan antända 
bensinen såsom torkskåp/tumlare, och andra värmeal-
strande källor. Tillåt maskinen att kylas ned innan den 
sätts till förvaring i byggnad.

3. Läs alltid igenom instruktionsboken för viktiga detaljer 
om snöslungan skall förvaras för en längre period.

4. Underhåll eller sätt nya säkerhets och instruktions 
märken, vid behov.

5. Låt motorn gå ett par minuter, med snöskruven inkop-
plad, efter användning. Detta förhindrar att snöskruven 
fryser fast. 

Övning 
1. Läs hantering och service-instruktionsmanualen nog-

grant. Gör er grundligt bekant med samtliga manöver-
enheter och den riktiga användningen av utrustningen. 
Lär er hur man stänger av enheten och hur man snabbt 
frånkopplar alla delar.

2. Låt aldrig barn använda utrustningen. Låt inte heller 
vuxna använda den utan ordentliga instruktioner.

3. Se till att området ni skall röja, är fri från personer, 
framförallt små barn och djur. 

4. aktag försiktighet för att undvika att glida eller falla, 
speciellt under arbetets gång.

Förberedelser
1. Inspektera ytan där ni ska utföra arbetet. Se till att ta 

bort samtliga dörrmattor, slädar, brädor, ledningar och 
andra främmande föremål. 

2. Innan ni startar snöslungan, så skall den kopplas ur 
och sättas i friläge.

3. Använd inte utrustningen utan att ni bär passande 
klädesplagg för kyliga väderförhållanden. Bär halkfria 
skor för att förbättra ert fotfäste på hala ytor.

4. Hantera bensinen med största försiktighet; tänk på 
brandfaran.
a) Använd godkänd bensindunk. 
b) Fyll aldrig på bensin under arbetets gång eller när 

maskinen är varm. 
c) Fyll på bensintanken utomhus med största försik-

tighet. Fyll aldrig på bensintanken inomhus. 
d) Sätt på bensinlocket så att det sitter säkert på plats 

och torka upp eventuell utspilld bensin.
5. Använd ett jordat eluttag för alla enheter med elektrisk 

drivmotor eller elektrisk startmotor.
6. Justera uppsamlingshusets höjd så att ni kan röja ytor 

som är täckta med grus och sand.
7. Försök aldrig att göra några justeringar under arbetets 

gång (undantaget om det är rekommenderat av tillverk-
aren).

8. Låt motorn och maskinen anpassa sig till utomhus 
temperaturen innan ni påbörjar snöröjningsarbetet. 

9. Användning av motordriven maskin kan resultera i att 
främmande föremål kastas upp i luften och detta kan 
skada dina ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon 
eller annat skydd under arbetets gång, även vid juster-
ing och reparation av utrustningen.

10. Använd hörselskydd för att undvika hörselskador.

Användning
1. Sätt inte händer eller fötter nära eller under roterande 

delar. Var uppmärksam på utkastet hela tiden.
2. Utöva extrem försiktighet när ni arbetar eller korsar 

grusiga ytor, stigar eller vägar. Var uppmärksam på 
trafi k och eller annan dold fara.

3. Om ni har kört på främmande föremål, stanna motorn, 
koppla bort tändstiftskabeln , undersök snöslungan 
noggrant för att se om någon skada uppkommit och 
åtgärda sedan denna innan ni startar motorn och an-
vänder maskinen på nytt.  


