
 
 

2 Säkerhetsföreskrifter  
 
 

Läs hela kapitlet noggrant! Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till 

allvarliga personskador eller skador. 
 

 
 

2.1  Bildtext 
 
 

 

 
 
 

 
Säkerhetsanvisning 

 

 
 
 

 
Elsäkerhetsanvisning 

 

 
 
 

 
Säkerhetsanvisning för transport 

 

 
 
 

 
Tipprisk 

 

 
 

 
Se referens 

 

 
 

2.2  Säkerhetsåtgärder 
 

 

Alla maskiner kan utgöra en fara för personal som använder, monterar och underhåller 

maskinen om de inte används enligt föreskrifterna. Driftsledningen ansvarar för att 

säkerhetsföreskrifterna följs under drift och underhåll och för att säkerhetsanordningarna 

som levereras med maskinen 

används, samt att ytterligare lämpliga säkerhetsanordningar tillhandahålles! 

Ögon- och öronskydd ska alltid användas. 

Använd aldrig maskinen om den inte befinner sig i upprätt läge. 

Se till att arbetsområdet är fritt från skräp. 

Kontrollera att det inte förekommer skruvar eller andra hårda föremål i betongen på 

arbetsområdet. Använd inte maskinen om främmande föremål sitter fast i ytan. Sådana 

föremål måste avlägsnas innan idrifttagning av maskinen. 
 

     Läs ”2.3 Organisatoriska åtgärder” och ”2.5 Säkerhet beträffande maskinens drift” noggrant 
innan idrifttagning! 



 

2.3  Organisatoriska åtgärder 
 

 

Bruksanvisningen ska förvaras på en plats nära maskinen och den ska alltid finnas till hands. 

 
Utöver denna bruksanvisning måste allmänna och juridiska föreskrifter angående 

förebyggande av olyckor och miljöskydd följas enligt lokala bestämmelser. 

 
Sådana plikter kan till exempel avse hantering av farliga ämnen eller tillhandahållande och 

användning av personlig skyddsutrustning, samt efterlevnad av trafikregler. 

 
Bruksanvisningen måste kompletteras med andra instruktioner, däribland skyldigheten att 

övervaka och rapportera incidenter relaterade till särskilda arbetsmetoder, till exempel 

arbetsorganisation, arbetsprocedurer samt personalens säkerhet. 

 
Personal som har anförtrotts att arbeta med maskinen måste läsa bruksanvisningen innan de 

påbörjar arbete, särskilt kapitlet ”2 Säkerhetsföreskrifter”. Det är för sent att läsa dessa 

instruktioner efter arbetet har påbörjats. Detta gäller i synnerhet för tillfälliga aktiviteter som 

montering av utrustningen, underhållsarbete eller utbildning av personal för arbete med 

maskinen. 

 
Operatörernas arbetsmetoder ska emellanåt kontrolleras av en handledare, särskilt med 

avseende på kunskap om säkerhet och faror. 

 
Operatörerna måste sätta upp långt hår och inte bära löst sittande kläder, smycken eller 

ringar. Det föreligger risk för personskada genom att dessa föremål fastnar eller dras in i 

rörliga maskindelar. 

 
Ögon- och öronskydd ska alltid användas! 

 
Använd personlig skyddsutrustning vid behov eller om så krävs av lokala föreskrifter! 

Observera alla anvisningar om säkerhet och faror på maskinen! 

 
Alla anvisningar om säkerhet och faror vid eller på maskinen måste bibehållas fullständiga 

och läsbara! 

 
Vid säkerhetskritiska förändringar på maskinen eller maskinens arbetssätt, måste maskinen 

omedelbart stängas av! Orsaken till felet måste fastställas och åtgärdas. 

 
Det är inte tillåtet att utan tillverkarens tillåtelse utföra förändringar, tillägg eller 

konverteringar på maskinen som kan försämra säkerheten! 

 
Detta gäller särskilt för montering och justering av säkerhetsanordningar. 

 
Reservdelar måste uppfylla de tekniska krav som anges av tillverkaren. Dessa krav uppfylls 

alltid om originalreservdelar används. 

 
Intervallerna för regelbundna kontroller och besiktningar som anges i denna bruksanvisning 

måste följas! 



 

För att kunna utföra underhållsarbete korrekt är det viktigt att vara utrustad med lämpliga 

verktyg för ifrågavarande uppgift. 

 
Reparationer får endast utföras av auktoriserade servicetekniker från 

Scanmaskin Sweden AB. 

 
Vissa sliparbeten kan under vissa omständigheter generera gnistor. Personal som arbetar 

med maskinen måste därför vara medvetna om brandrisken och hur man hanterar en 

brandsituation på korrekt sätt. 

 
Använd inte maskinen i områden med mycket brandfarliga och/eller explosiva material. 

 

2.4  Val av personal och kvalifikationer 
 

 

Grundläggande uppgifter: 

 
 Endast utbildad personal får arbeta med maskinen. 

 
 Ange tydligt personalens ansvarsområden beträffande drift, montering, service- och 

underhållsarbete! 

 
 Se till att endast auktoriserad personal hanterar eller arbetar med maskinen! 

 
 Ange maskinoperatörens ansvarsområden beträffande trafiksäkerhetsregler och informera 

honom att inte ta emot instruktioner från tredje part som kanske inte uppfyller de lokala 

säkerhetsföreskrifterna. 

 
 Personal som undergår utbildning för att sköta maskinen får endast använda maskinen under 

ständig uppsikt av en erfaren person! 

 
 Arbete på elektrisk utrustning får endast utföras av en behörig elektriker eller av utbildade 

personer under överinseende av en behörig elektriker, samt i enlighet med lokala 

elektrotekniska föreskrifter. 
 

 
 

2.5  Säkerhet beträffande maskinens drift 
 

 

Tillåt inga arbetsmetoder som försämrar säkerheten! 

 
Erkända officiella procedurer ska användas för att se till att maskinen används under de 

säkraste och bästa förutsättningarna. 

 
Maskinen får endast användas när alla säkerhetsanordningar och tillhörande 

säkerhetsutrustning är på plats och funktionsduglig! 

 
Utför en visuell kontroll av maskinen beträffande skador och defekter åtminstone en gång 

varje dag. 

 
Vid driftstörningar måste maskinen omedelbart stängas av och säkras! 



 
 

I offentliga områden ska arbetsområdet runt maskinen säkras och ett säkerhetsavstånd ska 

skapas på minst 10 m (3,3 ft) från maskinen. 

 
Fel måste åtgärdas omedelbart. 

 
Påslagning och avstängning av maskinen ska utföras enligt instruktionerna i denna 

bruksanvisning. 

 
Innan maskinen slås på, se till att maskinens uppstart inte utsätter någon för fara. 

Använd aldrig maskinen om den inte befinner sig i upprätt läge. 

Stäng inte av och ta inte bort utblåset eller ventilationsenheterna när maskinen är i drift! 

 
Alla personer som befinner sig i närheten av maskinen måste bära öron- och ögonskydd samt 

säkerhetsskor. Dessutom måste maskinoperatören bära tätt åtsittande skyddskläder. 

 
Använd endast förlängningskablar som är dimensionerade och märkta i enlighet med 

maskinens totala energiförbrukning och gällande VDE-riktlinjer. 
 

    Se ”2.6 Elsäkerhet” för ytterligare information. 
 

Se till att arbetsområdet är fritt från skräp. 

 
Kontrollera att det inte förekommer skruvar eller andra hårda föremål i betongen på 

arbetsområdet. Använd inte maskinen om främmande föremål sitter fast i ytan. Sådana 

föremål måste avlägsnas innan idrifttagning av maskinen 
 

2.6  Elsäkerhet 
 

 

Strömkällan måste vara försedd med säkringar enligt tabellen i ”1.1 Elektriska 

specifikationer”. Kablarna måste vara märkta och klassade enligt de säkringar som används. 

Anslut aldrig maskinen till en strömkälla som inte är skyddsjordad! 

 
Arbete på elektrisk utrustning får endast utföras av en behörig elektriker eller av utbildade 

personer under överinseende av en behörig elektriker, samt i enlighet med lokala 

elektrotekniska föreskrifter. 

 
Använd endast förlängningskablar till huvudkabeln som är dimensionerade och märkta i 

enlighet med maskinens totala energiförbrukning och gällande VDE-riktlinjer. 

 
Anläggningens elutrustning måste inspekteras regelbundet. Defekter såsom lösa anslutningar 

eller brända kablar måste omedelbart åtgärdas. Kontakta en behörig elektriker eller vår 

kundservice. 

 
En andra person måste närvara när elektrikern arbetar på utrustningen. 



 

Arbetsområdet måste säkras så att ingen utomstående kan komma in på arbetsområdet. Följ 

lokala elektrotekniska föreskrifter vid arbete på maskinen. Lämna aldrig maskinen utan 

uppsikt. Använd endast verktyg som är isolerade mot el. 

Påbörja arbetet efter att du är förtrogen med gällande lokala elektrotekniska föreskrifter. 

Använd vid felsökning endast spänningsdetektorer som uppfyller föreskrifterna. Kontrollera 

spänningsdetektorerna emellanåt för att se till att de är funktionsmässigt effektiva. 
 
2.6.1 Kablar 

 

 

Använd endast kablar som är märkta och klassade enligt specifikationerna i ”1.1 Elektriska 

specifikationer”. Använd inte onödigt långa kablar. Om en mycket lång kabel krävs 

rekommenderar vi att du använder en kabel som är klassad för högre strömstyrka och att 

du ansluter den till en elcentral nära maskinen. Kabeln får inte ligga ihoprullad när maskinen 

körs eftersom det leder till att kabeln hettas upp vilket kan orsaka brand. Se ”Figur 21” för 

förklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Rekommenderad hantering av alltför lång kabellängd. 

 
2.6.2 Användning av generator 

Generatorn måste vara skyddsjordad och ska användas i överensstämmelse med aktuella EN- 

VDE-direktiv (detta gäller skyddsjordledaren i synnerhet) för att försäkra att alla 

säkerhetsanordningar fungerar och för att eliminera möjlig skada på de elektriska 

komponenterna. 
 

2.7  Förklaring av ”säkert avstängt läge” 
 

 

Maskinen befinner sig i säkert läge och kan inte utgöra någon fara. 

 
Hur maskinen ställs i säkert avstängt läge: 

 
1.   Stäng av maskinen 

2.   Om en dammuppsamlare används, stäng av den 

3.   Vänta tills alla drivenheter står helt stilla 

4.   Koppla från huvudströmmen 

5.   Säkra mot oavsiktlig återstart 

 
Koppla alltid från huvudströmkabeln vid maskinänden för att förhindra andra personer från 

att oavsiktligt återkoppla huvudströmmen vid arbete på maskinen. 



 

2.8  Säkerhet beträffande underhåll 
 

 

Ställ maskinen i säkert avstängt läge innan något som helst arbete på maskinen. 
 

    Se ”2.7 Förklaring av ”säkert avstängt läge””. 
 

Arbeta aldrig på maskinen när strömmen fortfarande är tillkopplad! 

Alla delar på maskinen måste stå helt stilla innan arbete påbörjas! 

 
När maskinen ligger ner på rygg kan den eventuellt tippa till upprätt läge. Var extra noga 

med att förhindra att detta händer för att se till att inga personskador eller skador på 

maskinen uppstår. 
 

 
 

Efter användning av maskinen kan verktygen, Scan-On-fästskivor och andra delar på 

växelhuset vara heta. Var extra försiktig för att förhindra brännskador. 
 

 
 

Följ och utför bruksanvisningens anvisningar beträffande justeringar, underhåll och besiktning 

inom angivna tidsperioder, samt all information om byte av delar och om utrustning! 

 
Dessa aktiviteter får endast utföras av kvalificerad personal. 

 
Maskinen får inte anslutas till någon strömkälla vid rengöring. 

 
 

 

    Se ”5.5 Rengöring av maskinen” för ytterligare information. 
 

2.9  Säkerhet beträffande transport 
 

 

Avlägsna alltid verktygen före transport. Verktygen kan falla av eller skada ytan som maskinen 

transporteras på. 
 

 
 

2.9.1 Manuell transport 
 

 

Se upp för ramper och/eller kanter vid manuell transport. 

Följ lokala trafikregler på arbetsplatsen för att undvika olyckor. Underlåtenhet att följa dessa 

föreskrifter kan leda till personskador eller skador. 



 

2.9.2 Lyftning 
 

 

Maskinen måste säkras enligt lokala säkerhetsföreskrifter innan den lyfts. 

Det är förbjudet att vistas under en upplyft maskin! Maskinen måste lyftas enligt 

instruktionerna i ”3.3 Lyftning”. Beakta maskinens balanspunkt innan lyftning! 

Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda till personskador eller skador. Använd endast 

lyftremmar som är godkända för vikten och omständigheterna! 
 
2.9.3 Transport med fordon 

 

 

Säkra maskinen enligt lokala transportsäkerhetsföreskrifter när maskinen transporteras med 

fordon. 



 


