
Podręcznik użytkownika
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 
należy przeczytać i zrozumieć instrukcję.
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WPROWADZENIE

Instrukcja ta opisuje jak używać, konserwować i kontrolować ostrzarkę do ostrzenia łańcuchów.  
Opisuje również kroki, które należy podjąć w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa                          
pracy oraz które elementy odpowiadają za bezpieczeństwo. Zawiera wskazówki dotyczące przepro-
wadzenia napraw, które mogą być potrzebne w trakcie eksploatacji.

UWAGA:
Każdy, kto będzie używał lub naprawiał urządzenie zobligowany jest do przeczytania i zrozumie-
nia niniejszej instrukcji.

Instrukcja opisuje sposób montażu, użytkowania oraz konserwacji ostrzarki, które mogą być                 
wykonywane przez użytkownika. Bardziej szczegółowe naprawy powinny być przeprowadzane 
przez serwis dealerski. Instrukcja obsługi opisuje wszystkie niezbędne składniki związane z bez-
pieczeństwem. Każdy, kto zamierza korzystać z urządzenia musi przeczytać i zrozumieć instrukcję 
obsługi ostrzarki. Symbole i znaki ostrzegawcze pokazane na następnej stronie pojawiają się w tej 
instrukcji i na urządzeniu.
Jeśli naklejki ostrzegawcze na maszynie zostały uszkodzone lub zużyte, należy je możliwie szybko 
zastapić nowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia.

ZAKRES STOSOWANIA
Urządzenie przeznaczone jest do ostrzenia łańcuchów tnących używanych w ręcznych pilarkach 
spalinowych i elektrycznych oraz łańcuchów używanych w maszynach leśnych.
Urządzenie automatycznie ostrzy zęby tnące oraz ograniczniki łańcuchów.
Urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych.
Urządzenie jest zasilane napięciem stałym 12 V.
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SYMBOLE
Przed użyciem urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję użytkownika
i upewnij się, że zrozumiałeś wszystko.

Załóż okulary ochronne

Załóż rękawice ochronne

Zachowaj ostrożność                  Ryzyko uszkodzenia ciała

  Kierunek obrotów
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzarka nie może być narażona na działanie deszczu lub wilgoci.
Musi znajdować się w miejscu dobrze oświetlonym.
Ostrzarka nie może być umieszczona w pobliżu gazu, cieczy lub innych materiałów łatwopalnych.
Tylko serwisant ma prawo wykonywać prace naprawcze.
Aby uniknąć błędów podczas ostrzenia łańcuchów niezwykle ważne jest, aby zrozumieć zasadę 
działania ostrzarki.
Przed rozpoczęciem ostrzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zawsze należy nosić rękawice i okulary ochronne.
Zawsze należy sprawdzić stan tarcz szlifierskich.
Pęknięte, wibrujące lub falujące tarcze ścierne należy natychmiast zdemontować.
Aby uniknąć awarii, należy regularnie z ostrzarki usuwać pył powstający podczas ostrzenia.

DANE SILNIKA - Grindomatic V12
Napięcie: 12 V
Moc: 90 W
Zabezpieczenie: 7.5 A
Zabezpieczenie nadprądowe: wyłącznik nadprądowy typu ptc
Zasilanie: min 12 V, max 15 V
Prędkość obrotowa tarczy: 2800 obr/min.
Prędkość obwodowa: 22 m/s
Tarcza ścierna: 150 x 4 x 16 mm
Waga: 10,6 kg
Wymiary: L400 x W350 x H350 mm
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ZASILANIE
Aby uzyskać optymalną wydajność, urządzenie należy podłączyć do akumulatora samo-
chodowego 12 V. Może być również zasilane z prostownika lub innego źródła mocy od 
12 do max 15 V (co najmniej 10 A).

UWAGA:
Akumulator, prostownik lub inne źródło zasilania powinno znajdować się w miejscu 
gdzie nie będzie narażone na działanie pyłu powstającego podczas ostrzenia.
Upewnij się, że styki na przewodzie zasilającym są podłączone do odpowiednich          
biegunów akumulatora.
Ustaw akumulator tak, aby nie leciały na niego iskry powstające podczas ostrzenia.

1. Ostrzarka                                                   6. Kamień profilujący
2. Przewody zasilające                                 7. Szablon
3. Tarcza 150 x 4 x 16                                   8. Klucz imbusowy
4. Tarcza 150 x 4 x 16                                   9. Osłona tarczy
5. Klamra wyłączająca                               10. Wkręt samogwintujący x2
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FUNKCJE
1. Włącznik silnika.
2. Włącznik automatycznego posuwu łańcucha.
3. Przełącznik prędkości.
4. Gniazdo (12-14 V DC).
5. Przycisk Stop. (Wyłącznik napięcia. Gdy zasilanie zostaje odcięte, ostrzarka musi być urucho-
    miona ręcznie.)
6. Zmiana kąta głowicy szlifierskiej (głowica szlifierska może być regulowana z boku na bok).
7. Włącznik zasilania. 
8. Klamra wyłączająca.
9. Regulacja ustawienia długości ostrzenia zęba.
10. Mechanizm posuwu łańcucha. 
11. Centrowanie długości ostrzenia między zebami prawymi i lewymi.
12. Prowadnik łańcucha.
13. Regulacja kąta zostrzenia 0°- 35°.
14. Tarcza szlifierska.
15. Silnik.
16. Regulacja głębokości ostrzenia zęba.
17. Skala nachylenia tarczy szlifierskiej 90° - 50°.
18. Pokrętło regulacji kąta nachylenia tarczy 90° - 50°.
19. Skala szlifowania kątów ostrzenia zębów 90° - 35°.
20. Ramię wyłączające.
21. Regulacja skoku.
22. Symbole
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INSTALACJA

Umieść urządzenie na stole lub innym stabilnym blacie.
UWAGA:
Maszyna musi być dobrze zamocowana (1).
Maszyna może być w jednej linii z krawędzią stołu w 
odległości nie mniejszej niż 1-5 mm od zewnętrznej 
krawędzi stołu (2).

ZASILANIE
Aby uzyskać optymalną wydajność, urządzenie należy podłączyć do akumulatora 12 V. 
Może być również zasilane z prostownika lub innego źródła mocy od 12 do max 15 V 
(co najmniej 10 A).
Podłącz przewody zasilające do gniazda w ostrzarce.
Podłącz czerwony kabel do bieguna + a czarny do bieguna -.
Jeśli kable są podłączone na odwrót, silnik i tarcza bedą obracały się z złym kierunku.
Sprawdź, czy kierunek obrotu tarczy jest zgody ze strzałką na osłonie tarczy.

KĄT NATARCIA TARCZY
Kąt natarcia regulowany jest w zakresie                   
90° - 50°. Poluzuj pokrętło 18. Obróć silnik z 
tarczą do żądanej wartości. Dokręć pokrętło. 
Rys A.

KĄT OSTRZENIA
Kąt ostrzenia zębów regulowany jest w zakresie 
od 0° do 35°. Jeśli chcesz zmienić kąt, poluzuj 
śrubę z łbem imbusowym. 
(UWAGA: maksymalnie trzy obroty). 
Ustaw żądany kąt na skali. Dokręcić śrubę.             
Rys B.

Nie należy włączać urządzenia do momentu popraw-
nego ustawienia. Podczas ustawiania ostrzarka nie 
może być podłączona do źródła zasilania.
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CENTROWANIE TARCZY 
Jeśli długości ostrzenia z prawej i lewej strony 
są różne, należy je wyregulować za pomocą śru-
by imbusowej 11. 

PRÓBNE OSTRZENIE
Przetestuj różne funkcje maszyny i sprawdź możliwości ustawiania.
Zawsze zatrzymuj urządzenie, gdy głowica szfilfierska jest w najwyższym po-
łożeniu. Prowadnik łańcucha jest wtedy w pozycji „odblokowany” i umożliwia 
ściągnięcie łańcucha. Po wykonaniu serii próbnej bez łańcucha, można założyć 
łańcuch na prowadnik. Na pierwsze ostrzenie zalecamy użycie starego łańcu-
cha, który może zostać „zepsuty”. 

Zawsze bądź gotów do awaryjnego 
zatrzymania ostrzarki!

Upewnij się, że tarcza nie jest pęknięta i że jest 
prawidłowo zamocowana do wrzeciona. Nagłe 
zatrzymanie tarczy może spowodować pojawienie 
się drgań. Załóż okulary ochronne.
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OSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCH

Ostrzarka może być zatrzymana po zaostrzeniu wszystkich zębów ręcznie bez 
używania klamry wyłączającej.
• Włącz zasilanie, przełącznik 7.
• Uruchom silnik, tylko z przełącznikiem 1.
• Za pomocą kamienia profilujacego 7, nadaj kształ tarczy ściernej odpowied-

nio dla typu łańcucha, który ma być zaostrzony, jak pokazano na rysunku H.
• Sprawdź profil za pomocą szablonu 6.
• Zatrzymaj silnik przełącznikiem 1.
• Umieścić łańcuch w prowadniku 8.
• Pociągnij recznie łańcuch wokół prowadnika i sprawdzić, czy swobodnie się 

przesuwa.
• Sprawdź czy łańcuch posiada dwa takie same zęby jeden za drugim.
• Sprawdź również czyogniwa nie są uszkodzone i czy zęby nie mają zadziorów.

• Jeśli głowica jest ustawiona 
pod złym kątem w stosunku do 
zęba, przestaw ją przyciskiem 
7.
• Uruchom system automa-
tycznego ostrzenia przełączni-
kiem 2.
• Nakrętką motylkową 6, ustaw 
odpowiedni skok łańcucha.
• Ustaw wstępnie głębokość 
ostrzenia pokrętłem 5.
• Ustaw wstępnie ilość zbiera-
nia zęba pokrętłem 4.
• Uruchom silnik tylko prze-
łącznikiem 1.
• Ustaw dokładnie głębokość 
ostrzenia pokrętłem 5.
• Zatrzymaj automatyczny system  przełącznikiem 2 oraz silnik z przełącznikiem 1.
• Ustaw prędkości ostrzenia przełącznikiem 3. Szybkie ostrzenie = niedokładności.
• Następnie zamontuj element wyłączający 9, (patrz rysunek F), za pierwszym lub   
   ostatnim zaostrzonym ząbem.
• Pozwól ostrzarce wykonać jeden pełny cykl, przed założeniem elementu9. (rys F) 
   Zatrzymaj ostrzarkę przed ramieniem 20.
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DWA TAKIE SAME ZĘBY W TYM SAMYM KIERUNKU
Zaostrzyć zęby (2) (rysunek E) skierowane w tym samym kierunku (2,3).
Wyłącz system automatycznego ostrzenia wyłącznikem 2.
Załóż między dwoma zębami zwóconymi w tym samym kierunku (2,3) element 
wyłączający 9 (rys F).
Uruchom system automatycznego ostrzenia przełącznikiem 2 oraz silnik prze-
łącznikiem 1.
Pozwól ostrzarce wykonać jeden cykl, aż do elementu 9 (ryc. F). 
Zatrzymaj ostrzarkę przed ramieniem 20.
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USTAWIENIE OSTRZENIA 

Ustawienie skoku między ogniwami.
(Odkręcić nakrętkę motylkową i przesunąć w prawo dla krótszego skoku.)

Ustawienie długości ostrzenia zęba (zgodnie z ruchem wskazówek = krótszy 
ząb).

Regulacja głębokości tarczy (w lewo = głębsze ostrzenie tarczy).
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Ustawić kąt na 0 stopni; patrz Kąt ostrzenia.

SZLIFOWANIE OGRANICZNIKÓW GŁĘBOKOŚĆI

Zamontuj odpowiednią tarczę (1) do szlifowania ograniczników
(6 mm). Wyprofiluj tarczę tak, aby pasowała do kształtu ograniczników (2).
Pokrętłem 3 ustaw ramię posuwu tak, aby tarcza 1 dochodziła do ogranicz-
nika 2 (podobnie jak ustawia się do zębów tncych).

Ostrzarka musi być 
odłączona od 

źródła zasilania!

Upewnij się, że tarcza nie jest pęknięta i że jest 
prawidłowo zamocowana do wrzeciona. 
Nagłe zatrzymanie tarczy może spowodować 
pojawienie się drgań.
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Ostrzarka musi być 
odłączona od 

źródła zasilania!

WYMIANA TARCZY                                                                                                                       USTAWIENIA I UTRZYMANIE

1. Podnieś głowicę ostrzącą (1) i zdemontuj osłonę boczną (9).
2. Przytrzymaj tarczę ścierną (2) i odkręcić nakrętkę (3) ręcznie lub szczypcami.
3. Ściągnij z osi starą tarczę i załóż nową. Ręcznie dokręcić nakrętkę.
4. Zamontuj osłonę boczną (1).
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Ostrzarka musi być 
odłączona od 

źródła zasilania!

WYMIANA TARCZY                                                                                                                       USTAWIENIA I UTRZYMANIE

Jeżeli pomimo ustawień urządzenie ostrzy 
za głęboko lub za płytko można jeszcze sko-
rygować ustawienie silnika poprzez poluzo-
wanie śrub 1, 2, 3 i 4, i przesunięcie silnika 5, 
tak jak pokazano.
Przesuń silnik w odpowiednim kierunku i 
dokręcić z powrotem śruby.
Urządzenie nie wymaga szczególnych prac  
konserwacyjnych. Powinno być czyste, nale-
ży regularnie usuwać pył szlifierski.

Jeżeli przewody 
zasilające są 
w złym stanie 
natychmiast je 
wymień.

Przewody zasilające (3) muszą być kontrolowane co 40 godzin pracy.
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia wymień przewody zasilające.
Uszkodzone przewody mogą nie zapewniać odpowiedniego zasilania, jak również 
mogą być przyczyna pożaru.
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Ostrzarka musi być 
odłączona od 

źródła zasialnia!

Łańcuch jest źle zaostrzony. Dokręcić nakrętkę M6 (1) w prawo o jeden obrót, lub 
więcej jeśli to konieczne.

Przykład: ustawienie kąta ostrzenia pokazuje 35° w jednym kierunku a 25° w prze-
ciwnym kierunku, gdy głowica jest zablokowana.
Podreguluj nakrętką M6 (2) o około pół obrotu, w kierunku zewnętrznym. Poruszaj 
głowicą aby sprawdzić, czy ustawienie jest lepsze.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                                                                                                    CZĘŚCI SKŁADOWE OSTRZARKI
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:
Markusson Development Systems AB
Tegelbruksvägen, 762 31 Rimbo, Szwecja

niniejszym oświadcza, że  :
Grindomatic V12
Model: V12-S

został wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami UE:
98/37 WE, Dyrektywa Maszynowa
73/23 EWG, Dyrektywa Niskiego Napięcia
89-336 / EWG, Dyrektywa EMC

Do wydania niniejszego oświadczenia jako podstawa zostały wykorzystane następujące 
standardy: 
EN ISO 12100-1, -2
EN 61000-6-3, EN 55014-1, -2

Podpisał:
Prezes: Pär Markusson

Firma:
Markusson Development Systems AB
Tegelbruksvägen
762 31 Rimbo, Szwecja

Data: 2005-11-08
Miejsce: Rimbo, Szwecja
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