GRINNEX
LÁNCFŰRÉSZÉLEZŐ

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Ez a nagy sebességű acélcsiszolófej nagy keménységű, kopásállóságú, hő- és ütésálló, így
az esetleges sérülések miatt nem kell aggódnia. Ezzel a kiegészítővel munkáját
kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. A készülék
használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:
1 x Láncfűrészélező kiegészítő
3 x Csiszolófej
1 x Csavarkulcs

FIGYELEM!

NEM TARTOZÉK

HASZNÁLAT ELEKTROMOS CSISZOLÓVAL:
Ez a termék egy elektromoscsiszoló-kiegészítő készlet,
használatát elektromos csiszolóval javasolják, ami nem
tartozék.

JELLEMZŐK
ANYAGA
MÉRETE
CSISZOLÓFEJMÉRETEK
FELHASZNÁLÁS
FELHASZNÁLÁSI MÓD

ABS + minőségi fémek
70 x 50 mm
4 mm, 4,4 mm, 5 mm
Minden láncfűrészhez
Rögzítse csavarral egy elektromos
csiszolóra és csiszoljon vele láncokat és
fogazott pengéket egyszerűen.

FIGYELMEZTETÉSEK
A fő termék (a csiszoló (nem tartozék)) utasításait be kell tartani használat közben.
MEGJEGYZÉS:
A sérülés kockázatának csökkentése érdekében, olvassa el az összes használati
útmutatót (a csiszológépét is).

Viseljen fülvédőt

Viseljen szemvédőt

Viseljen porvédő maszkot

A csiszolási műveletekkel kapcsolatos általános biztonsági figyelmeztetések:
•

A munkaterület legyen rendezett és jól megvilágított. A zsúfoltság vagy sötétség
balesethez vezethet.

•

Ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok használata
szikrákkal jár, amelyek meggyújthatják a gyúlékony anyagokat.

•

Használata közben tartsa távol a gyermekeket és másokat. Balesethez vezethet,
ha munka közben megzavarják.

•

Ne használjon sérült tartozékokat. Minden használat előtt ellenőrizze a
tartozékokat, hogy nincs-e rajta repedés, törés vagy túlzott kopás. Ha az
elektromos kéziszerszám vagy csiszoló leesik, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülése,
vagy szereljen fel egy új csiszolót. A tartozék ellenőrzése és felszerelése után, a
forgás tengelyétől saját magát és másokat távol tartva forgassa maximális
sebességen a kéziszerszámot egy percig. A sérült tartozékok ilyen esetben
eltörhetnek.

•

Viseljen egyéni védőeszközöket. A használattól függően használjon arcvédőt
vagy biztonsági szemüveget. Adott esetben viseljen porvédő maszkot,
hallásvédőt, kesztyűt és olyan munkaruhát, amelyek képesek megállítani az
elrepülő kis csiszolóanyag vagy munkadarab részeket. A szemvédőnek képesnek
kell lennie arra, hogy megállítsa a különféle műveletek során lerepülő
darabokat. A pormaszknak képesnek kell lennie a művelet során keletkező
részecskék kiszűrésére. A hosszantartó nagy intenzitású zaj hallásveszteséghez
vezethet.

•

Tartson másokat a munkaterülettől biztonságos távolságban. A munkaterületre
lépőknek is egyéni védőeszközöket kell viselnie. A munkadarab vagy a csiszoló
letört részei lerepülhetnek, ami a munkavégzés közvetlen területén kívül is
sérülést okozhat.

•

A csiszolófej cseréje vagy más beállítások elvégzése után ellenőrizze, hogy a
rögzítőcsavar, a tokmás és más állítható rész megfelelően rögzítésre,
meghúzásra került-e. A nem megfelelően meghúzott beállítóeszközök az
irányítás elvesztéséhez és a forgó részek gyors elrepüléséhez vezethetnek.

•

Ne használja gyúlékony anyagok közelében. A keletkező szikra meggyújthatja
ezeket az anyagokat.

TELEPÍTÉS LÉPÉSEI

1.
2.
3.
4.

Távolítsa el az elektromos csiszoló kupakját
Szerelje fel az élezőfejet (szükség szerint
használjon csavarkulcsot)
Szerelje fel a lánccsiszoló vonalzóját
Elkészült a felszereléssel.

CSISZOLÁS:
MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ellenőrizze a szerszám állapotát.
Ellenőrizni kell:
• a laza csatlakozásokat,
• a mozgó alkatrészek megfelelő rögzítését és beállítását,
• a repedt vagy törött alkatrészeket,
• sérült elektromos vezetékeket és minden egyéb olyan állapotot, amely befolyásolhatja
a biztonságos működtetést.

A lánc megfelelő élesítéséhez ismernie kell a csiszolási szöget. Ha nem ismeri a lánc
csiszolási szögét, keresse meg a fűrész vagy csiszoló kézikönyvében. Ezeket az
információkat általában online is megtalálja.

TIPPEK
• A legtöbb szabványos láncot 25-35 fokos szögben lehet élezni.
•

A láncfűrész láncán minden fognak egyforma magasságúnak kell lennie.

A csiszoló sikeres felszerelése utánúgy helyezze a
csiszolófejet, hogy a fémvezető párhuzamosan álljon
vágófelülethez képest. Kapcsolja be a csiszolót, és
oldalirányú nyomással csiszolja körülbelül négy
alkalommal. Élezzen meg minden második
vágófelületet úgy, mintha csak egy körcsiszolót
használna, majd folytassa a túloldalon lévő fogakon.
Ha már gyakorlott az élezésben, a csiszoló
kikapcsolása nélkül válthat csiszolandó felületet.

KARBANTARTÁS
Törölje meg a készletet egy puha ronggyal.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása
által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros
hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes
újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz
kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos
újrahasznosítását.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK
irányelvek követelményeinek.

