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Säkerhetsdatablad Jordfräs MH 7505 VR 
 
Ungdomar under 16 år eller personer som 
inte är förtrogna med bruksanvisningen får 
inte använda jordfräsen. 
Redskapet får inte användas i storstenig terräng. 
Beakta lokala bestämmelser beträffande 
operatörens minimiålder. 
Använd inte löst sittande kläder 
Bär robusta, halkfria skor. 
Ta bort främmande föremål från arbetsområdet. 
Använd inte maskinen om du är påverkad av 
alkohol, droger eller medicin. 
Beakta landsspecifika bestämmelser när det 
gäller drifttider. 
Arbeta endast vid tillräckligt dagsljus eller belysning. 
OBSERVA! 
Genomför alltid en visuell kontroll före 
användning. 
Jordfräsen får endast användas i tekniskt felfritt 
skick! 
Observera att användaren är ansvarig för olyckor 
eller skador som kan ske med andra 
människor eller deras egendom. 
Säkerhets- och skyddsanordningar får inte 
sättas ur funktion. 
Håll händer och fötter på avstånd från roterande 
delar. 
Lyft eller bär aldrig slåtterbalken när motorn 
är igång. 
Se till att du står stadigt under arbetet. 
Användaren är ansvarig för olyckor som 
drabbar andra personer och deras egendom. 
Lämna aldrig maskinen utan uppsikt. 
Håll avgassystemet och motorn ren. 
Förvara bensinen uteslutande i därför avsedda 
behållare. 
Tanka endast utomhus. 
Byt ut skadad tank eller skadat tanklock. 
Byt ut skadade eller slitna delar mot originalreservdelar. 
Med förbehåll för ändringar i konstruktion och 
utförande! 
Vid start av motorn får ingen stå framför 
redskapet resp. arbetsverktyget (hackningsknivarna) 
– drivningen av hackningsknivarna 
måste vara avstängd. 
 
 



 

  
  

 
 
På- och avmontering av transporthjulet resp. 
justering av bromssporren får endast göras 
vid avstängd motor och stillastående hackningsknivar. 
Vid körning med monterat transporthjul, 
stanna motorn och vänta tills hackningsknivarna har stannat 
Redskapet får endast användas om man håller 
sig inom det säkerhetsavstånd som ges 
mellan knivarna och styrstången. 
Arbeta alltid på tvären i sluttningar. 
Arbeta inte i uppförs- och nedförslutningar, 
eller i sluttningar som lutar mer än 10°. 
Tanklocket får inte öppnas och ingen bensin 
fyllas på under tiden som motorn är igång eller 
när maskinen är varm. 
Använd en tratt eller påfyllningsrör vid tankning 
så att inget bränsle spills på motorn, huset 
eller marken. 
Om bensinen har svämmat över får inte motorn 
startas. Enheten ska rengöras och inga 
tändningsförsök får göras förrän bensinångorna 
har dunstat. 
Använd av säkerhetsskäl aldrig jordfräsen 
om den har utslitna eller skadade delar. Delarna 
måste bytas ut och får aldrig repareras. 
Använd originalreservdelar. Ej likvärdiga reservdelar 
kan motorn sågen och äventyra din 
säkerhet. 
Byt ut skadade ljuddämpare. 
Ändra inte justeringarna i motorn 


