
POUŽÍVANIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU
Ostriaci prípravok montovaný na lištu PowerSharp® si vyžaduje pred prvým použitím inštaláciu pravého brúsneho kameňa PowerSharp®. 
Kameň je zabalený s reťazou PowerSharp® a musí sa vymeniť s každou novou reťazou.
DÔLEŽITĚ: Ostriaci prípravok montovaný na lištu PowerSharp® sa môže používať IBA s reťazou PowerSharp®. NIKDY sa nepokúšajte ostriť inú 
reťaz s ostriacim prípravkom  namontovaným na lište. Reťaz a ostrič sa poškodia
DÔLEŽITĚ: Reťaz PowerSharp® používa unikátne rezacie zuby ostrené zvrchu a môže byť ostrená iba pravým  ostriacim prípravkom mon-
tovaným na lištu PowerSharp®.

 VAROVANIE: VŽDY NOSTE OCHRANNÝ ODEV, RUKAVICE A OCHRANU OČÍ, KEĎ POUŽÍVATE OSTRIACI PRÍPRAVOK.

INŠTALÁCIA BRÚSNEHO KAMEŇA
Uvoľnite kryt ostriaceho prípravku montovaného na lištu tak, že potiahnete za koniec západky. Otvorte kryt ostriaceho prípravku montova-
ného na lištu (obr. A) a zasuňte kameň do montážnej štrbiny ako je ukázané (obr. B). Zabezpečte, aby bol kameň úplne usadený, aby sa 
zabránilo jeho strate počas prevádzky. 

PRIPEVNENIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU NA LIŠTU
 VAROVANIE: NIKDY NEPRIPEVŇUJTE ANI NEODSTRAŇUJTE  OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTOVANÝ NA LIŠTU S BEŽIACIM 

MOTOROM REŤAZOVEJ PÍLY.
 UPOZORNENIE: Vždy používajte rukavice, keď inštalujete alebo demontujete ostriaci prípravok montovaný na lištu a 

dávajte pozor, aby ste si nepriškripli prsty, keď zatvárate kryt ostriaceho prípravku. 
1) Očistite úlomky z povrchu lišty a plochy ostriaceho prípravku montovaného na lištu. 2) Uvoľnite a otvorte kryt ostriaceho prípravku mon-
tovaného na lištu. 3) S otvoreným krytom a vypnutým motorom zasúvajte dva oceľové vodiace kolíky cez vodiace otvory v lište (obr. C), až 
kým ostriaci prípravok nebude vyrovnaný s lištou. 4) Zatvorte kryt, pokiaľ najdlhší kolík mierne vyčnieva nad kryt. 5) Kryt bezpečne zaistite 
zatláčaním konca západky smerom ku krytu ostriaceho prípravku, až kým západka nezapadne na miesto a nie je vyrovnaná s krytom (obr. D).

 VAROVANIE: KEĎ SA OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTUJE NA LIŠTU, NAJDLHŠÍ KOLÍK MUSÍ BYŤ VIDITEĽNÝ NAD ZÁPADKOU 
A ZÁPADKA MUSÍ ZAPADNÚŤ NA MIESTO. AK NEZAPADNE, OSTRIACI PRÍPRAVOK NEPOUŽÍVAJTE. OSTRIACI PRÍPRAVOK 
NEPOUŽÍVAJTE, AK JE ZLOMENÝ KTORÝKOĽVEK KOMPONENT. MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU OSÔB.

. /..

          UPOZORNENIE: 
EXISTUJE RIZIKO VÁŽNEHO ÚRAZU POUŽÍVATEĽA PÍLY PRI VYSKOČENÍ REŤAZE Z VODIACEJ LIŠTY, AK PÍLOVÁ REŤAZ NIE JE 
RIADNE INŠTALOVANÁ A NAPNUTÁ. DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU UVEDENÉ NA TOMTO LISTE A 
POKYNY V NÁVODE NA OBSLUHU REŤAZOVEJ PÍLY.

POKYNY PRE MONTÁŽ VODIACEJ LIŠTY A REŤAZE 
Natiahnite si rukavice. Keď je reťazová píla vypnutá a chladná, demontujte starú vodiacu lištu a reťaz. Novú vodiacu lištu a reťaz inštalujte takto:
1) Položte vodiacu lištu na montážne kolíky. 
2) Novú reťaz naviňte na hnacie reťazové koleso s rezacími okrajmi zubov smerujúcimi od hnacieho reťazového kolesa pozdĺž horného okraja 

vodiacej lišty.
3) Vložte reťaz do drážky lišty a posuňte lištu smerom od motora, aby ste odstránili prevísanie reťaze. Nastavujte polohu lišty nastavova-

cou skrutkou, až kým nezapadne do otvoru v lište.
4) Nasaďte kryt a matice utiahnite rukou. 
DÔLEŽITÉ: Pred používaním musí byť pílová reťaz riadne napnutá. Pozrite si pokyny na napínanie.
*  Aby sa lišta opotrebovávala rovnomerne a maximalizovala sa jej životnosť, občas ju otočte.

POKYNY NA NAPÍNANIE
1) S montážnymi maticami lišty utiahnutými iba zľahka pridržte prednú časť lišty (obr. A) a utiahnite nastavovaciu skrutku lišty. 

(Umiestnenie nastavovacích skrutiek sa líši. Pozrite sa do návodu na obsluhu vašej píly).
2) Pevne utiahnite montážne matice lišty. 
Napnutie reťaze je správne, keď pri určitom úsilí ste schopný rukou s natiahnutou rukavicou ťahať hladko reťaz okolo 
lišty. Reťaz by sa mala dotýkať spodnej časti koľajnice lišty (obr. B).
Pred prvým požitím bežať reťaz okolo lišty bez toho, aby ste niečo rezali, jednu alebo dve minúty (pre píly poháňané benzínom zvoľte 
menšiu rýchlosť) a zabezpečte, aby reťaz dostávala dostatok oleja. Zastavte motor a skontrolujte napnutie reťaze.
Ak sa uvoľnila, znovu ju nastavte. Po krátkej dobe používania nechajte reťaz vychladnúť a znovu skontrolujte napnutie. Napnutie dôklad-
ne sledujte počas prvej hodiny a pravidelne počas životnosti reťaze, pričom ju znovu nastavte podľa potreby, keď sú reťaz a lišta na dotyk 
studené.
Nikdy neuťahujte reťaz, keď je horúca. Používajte kvalitný olej na mazanie lišty a reťaze. Presvedčte sa, či má reťaz primeraný prívod oleja 
– olej má byť vrhaný od prednej časti lišty, keď táto beží, ale nie pri rezaní. Pri pílach poháňaných benzínom by ste mali použiť plnú nádrž 
oleja pre každú nádrž paliva.
Pri rezaní za veľmi chladných podmienok sa môže olej lišty a reťaze zriediť až 25- percentami petroleja alebo motorovej nafty, aby sa 
zabezpečil primeraný prietok oleja.

Obr. A Montážne matice lišty

Obr. B

UPOZORNENIE! Motor píly musí byť vypnutý!

Obr. B

Obr. C

Obr. A

Obr. D

Viditeľný hrot kolíka 

Oceľové vodiace kolíky

Západka
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POUŽÍVANIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU ./..
OSTRENIE REŤAZE 
1) Vyberte miesto, ktoré poskytuje dobrú oporu a pevný povrch, na ktorý sa môže zatlačiť. 2) S pílou na plný výkon zľahka pritlačte na 3-5 
sekúnd opornú spodnú časť ostriaceho prípravku montovaného na lištu oproti pevnému povrchu, ktorý je vo výške medzi kolenom až pásom 
(obr. E). Keď sú rezacie zuby v kontakte s brúsnym kameňom, budú viditeľné iskry.

 UPOZORNENIE: Ostrenie so systémom PowerSharp® vytvára iskry s nízkou energiou.
 VAROVANIE: POWERSHARP® SA NESMIE POUŽÍVAŤ ZA PRÍTOMNOSTI MIMORIADNE HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO SÚ 

BENZÍN A ACETYLÉN.
 VAROVANIE: PRED POUŽITÍM POWERSHARP® ODSTRÁŇTE Z REŤAZOVEJ PÍLY, LIŠTY A REŤAZE VŠETKY ZVYŠKY BENZÍNU.
 VAROVANIE: NEPRITLÁČAJTE SPODOK SO VZOROM RUKAMI ALEBO CHODIDLAMI OPROTI ZEMI, PRETOŽE TO SPÔSOBÍ, ŽE 

SA REZACIA REŤAZ DOSTANE PRÍLIŠ BLÍZKO K VAŠIM RUKÁM, RAMENÁM, NOHÁM ALEBO CHODIDLÁM, ČO MÔŽE VIESŤ K 
VÁŽNEMU ZRANENIU.

 VAROVANIE: NEPRITLÁČAJTE SPODOK SO VZOROM OPROTI PREDMETOM, KTORÉ SÚ NAD VAŠIMI RAMENAMI ALEBO POD 
VAŠIMI KOLENAMI.

DÔLEŽITÉ: PRI OSTRENÍ NEPOUŽÍVAJTE PRÍLIŠ VEĽKÚ SILU. Nadmerná sila môže znížiť výkon brúsneho kameňa.
DÔLEŽITÉ: Je normálne vidieť malé množstvo iskier a dymu, ktoré sa objavia z ostriaceho prípravku montovaného na lištu počas ostrenia, keď 
sa rezacie zuby dotýkajú kameňa a trenie zahrieva olej lišty a reťaze. Ak je prítomné nadmerné množstvo iskier a dymu, okamžite znížte tlak 
aplikovaný na ostriaci prípravok.

DEMONTÁŽ OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU
 VAROVANIE: NIKDY NEDEMONTUJTE OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTOVANÝ NA LIŠTU S BEŽIACIM MOTOROM.
 UPOZORNENIE: NIKDY nerežte s inštalovaným ostriacim prípravkom montovaným na lištu. 
 UPOZORNENIE: Pri demontáži ostriaceho prípravku buďte opatrní: lišta a reťaz môžu byť horúce pôsobením trenia vytvá-

raného počas ostrenia.
1) Po ostrení pílu vypnite. 2) Demontujte ostriaci prípravok montovaný na lištu uvoľnením a otvorením krytu a vybratím z vodiacej lišty. 3) 
Zatvorte a zaistite kryt, aby ste zabránili nechcenému poškodeniu ostriaceho prípravku montovaný na lištu. 4) Urobte skúšobný rez, aby ste 
určili, či bola reťaz dostatočne naostrená. Ak nie, opakujte ostrenie, až kým nebude reťaz dostatočne ostrá.

AKO SA POZNÁ, KEDY JE POTREBNÉ VYMENIŤ REŤAZ A BRÚSNY KAMEŇ 
Reťaz a brúsny kameň sa tu považujú za združený pár. Vymeňte OBE, ak:

•	 nastane	rýchly	pokles	množstva	iskier	vytváraných	pri	pokuse	naostriť	reťaz.	Kameň	je	opotrebovaný.
•	 rýchlosť	rezania	reťaze	je	neuspokojivo	nízka	a	opakované	ostrenia	nezlepšia	rýchlosť	rezania.	Reťaz	je	opotrebovaná.

Obr. E

•	 sa	nepokúšajte	obsluhovať	reťazovú	pílu	bez	toho,	
aby ste dostali kvalifikované pokyny na obsluhu a 
údržbu 

•	 nenechajte	špičku	lišty	a	reťaze	v	kontakte	s	inými	
predmetmi, keď sa reťaz pohybuje 

•	 nerežte	s	uvoľnenou	alebo	tupou	reťazou
•	 nerežte	vo	vratkých	polohách	(bez	rovnováhy,	s	

natiahnutými ramenami, jednou rukou, dosahova-
ním, na rebríku alebo na strome)

•	 si	prečítajte	návod	na	obsluhu	reťazovej	píly	
•	 udržiavajte	túto	pílovú	reťaz	presne	podľa	pokynov	v	

tomto návode 
•	 používajte	kožené	rukavice,	schválenú	ochranu	očí,	

sluchu, hlavy a tváre 
•	 používajte	obe	ruky	a	pevné	uchopenie
•	 pri	rezaní	nechajte	bežať	motor	na	plnú	rýchlosť	
•	 používajte	reťaz	s	malým	spätným	vrhom	a	lišty	so	
zníženým	spätným	vrhom	

BEZPEČNOSŤ REŤAZE 

OCHRANA PROTI NEBEZPEČENSTVU SPÄTNÉHO VRHU REŤAZOVEJ PÍLY

Spätný vrh je mimoriadne rýchly pohyb reťazovej píly dozadu alebo dopredu, 
ktorý nastane, keď sa pílová reťaz blízko špičky alebo na vrchu vodiacej lišty dosta-
ne do kontaktu s akýmkoľvek predmetom, alebo keď sa drevo priblíži a priškripne 
vodiacu lištu.   

•	 Všetky	reťazové	píly	môžu	spôsobiť	spätný	vrh.	

•	 Spätný	vrh	môže	viesť	k	nebezpečnej	strate	kontroly	nad	reťazovou	pílou,	čo	môže	spôso-
biť zranenie používateľovi píly alebo okolo stojacim osobám.

•	 Vyhnite	sa	kontaktu	horného	kvadrantu	špičky	vodiacej	lišty	s	akýmkoľvek	predmetom.

Prečítajte si a dodržte pokyny uvedené v týchto informáciách a v návode na používanie reťazovej píly 
 NIKDY  VŽDY


