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Instrukcja obsługi

Elektryczna ostrzałka do łańcuchów

Faworyt FY 230S

Wyprodukowano w CHRL
BHU A.Krysiak
ul Rolna 6, 62-081 Baranowo
tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34
fax 061 650 75 32;
Instrukcja oryginalna – wydanie pierwsze, kwiecień 2013
Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia!
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1.Opis części składowych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchwyt
Osłona boczna tarczy ostrzałki
Śruba regulacji głębokości ostrzenia
Pokrętło ustawiania kąta zaostrzania
Podstawa
Śruba zaciskowa
Pokrętło ustawiania kąta ostrzenia
Skala

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dźwignia zaciskowa
Śruba reg. odstępu
Płytka zderzaka
Śruba zacisku
Śruba regulacji płytki prowadnika
Śruba regulacyjna
Tarcza ostrzałki
Osłona główna tarczy ostrzałki

2.Dane techniczne
Napięcie zasilania:

230 V/ 50 Hz

Moc znamionowa:

230 W

Obroty maksymalne:

3000 obr./min

Stopień ochrony:

IP 20

Poziom hałasu:

LWA 85 dB(A)

Waga:

4,8 kg

Nr produktu:

Zmiany techniczne i optyczne mogą być wprowadzane bez zapowiedzi w trakcie procesu dalszego
rozwoju urządzenia. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane podane w niniejszej instrukcji obsługi są w
związku z tym podawane w sposób niewiążący. Roszczenia zgłaszane na podstawie treści instrukcji
obsługi są nieważne.
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3.Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj tą instrukcję obsługi.
Zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią, deszczem i kurzem.
DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:
- Używać urządzenia tylko do prac zgodnych z jego przeznaczeniem!
- W przypadku używania ostrzałki na zewnątrz pomieszczeń należy zawsze podłączać wodoszczelne
przedłużacze o przekroju żyły minimum 1,5 mm2 i z bryzgoszczelnym gniazdem i wtyczką.
- Poziom hałasu w miejscu pracy przekracza 85 dB(A),dlatego należy zakładać ochronniki słuchu można go łatwo stracić!
- Należy chronić swoje zdrowie przy ostrzeniu zawsze używając maski przeciwpyłowej i ochronników
wzroku!
- Zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka podczas prac konserwacyjnych ( czyszczenie, wymiana
tarczy itp.)
- Zwracać uwagę ,aby łańcuch tnący był pewnie zamocowany i się nie wyślizgnął.
- We własnym interesie należy oczyścić maszynę po każdym ostrzeniu i sprawdzić czy nie jest
uszkodzona.
- Zawsze utrzymywać urządzenie w czystości.
- Nie używać żrących środków do czyszczenia plastikowych części.
- Nie używać ostrzałki w pobliżu łatwopalnych cieczy i ich oparów.
- Chronić przewód zasilający przed wszelkimi uszkodzeniami, przewód może ulec uszkodzeniu od
działania oleju lub kwasu.
- Po skończonej pracy wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieci zasilającej.
- Chronić oczy i osoby postronne przed wyrzucanymi ścinkami i wiórami.
- Używać rękawic dla ochrony dłoni i skóry przed przecięciem.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z tyłu.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
UWAGA!
Przestrzegać niezbędnych środków bezpieczeństwa przed porażeniem prądem, wypadkom i
zapobiegania pożarom. Przeczytać tą instrukcję przed użyciem urządzenia elektrycznego i stosować
się do jej zaleceń. Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
Bezpieczna praca
- Utrzymywać miejsce pracy w porządku. Bałagan w miejscu pracy może być przyczyną wypadków.
- Zawsze uwzględniać skutki dla środowiska. Nie wystawiać urządzeń elektrycznych na działanie
deszczu. Nie używać w miejscach wilgotnych lub mokrych. Zadbać o odpowiednie oświetlenie.
Nie używać w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Zapobiegać porażeniu prądem elektrycznym. Wystrzegać się kontaktu się z uziemionymi obiektami
(takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki).
- Chronić urządzenie przed dostępem dzieci.
Nie pozwalać osobom postronnym dotykać urządzenia lub przewodu zasilającego. Zabezpieczyć
dostęp do miejsca pracy przed osobami niepowołanymi.
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- Przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu. Po zakończeniu użytkowania składować urządzenie w suchym wyżej położonym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nie przeciążać urządzenia.
Lepsza i bezpieczniejsza praca w zakresie osiąganej mocy i wydajności.
- Używać właściwego urządzenia. Nie używać urządzenia o małej mocy do ciężkiej pracy. Nie używać
urządzenia do celów, do których nie jest ono przeznaczone. Używać urządzenia tylko do zastosowań opisanych w tej instrukcji!
- Nosić odpowiednią odzież ochronną!
- Nie zakładać szerokich ubrań i biżuterii, które mogą zostać uchwycone przez ruchome części
urządzenia. Przy pracy na zewnątrz używać gumowych rękawic i antypoślizgowego obuwia. Przy
długich włosach założyć siatkę do włosów. Użyć okularów ochronnych.
- Używać maski przeciwpyłowej ,jeśli wytwarza się pył.
- Przewodu zasilającego nie używać niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ciągnąć za przewód ,aby
go wyjąć z gniazdka. Chronić przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
- Unikać nietypowej pozycji pracy. Pewnie stać i zachowywać przez cały czas równowagę.
- Dbać należycie o swoje urządzenie.
Przestrzegać odpowiednich reguł konserwacji ,regulacji i wymiany tarczy ostrzącej.
Regularnie kontrolować przewód zasilający ,w razie znalezienia uszkodzenia wymienić u
wykwalifikowanego elektryka. Regularnie sprawdzać przedłużacz i wymienić w razie uszkodzenia.
Uchwyt utrzymywać w stanie suchym, wolnym od brudu i smarów.
- Wyłączyć urządzenie z gniazdka po zakończeniu pracy, przed konserwacja i wymianą części np.
tarczy ostrzącej.
- Usunąć wszystkie klucze z urządzenia.
Przed załączeniem skontrolować wzrokowo czy wszystkie klucze i narzędzia regulacyjne zostały
usunięte.
- Wystrzegać się niezamierzonego załączenia urządzenia.
Na zewnątrz pomieszczeń używać tylko odpowiednich i dopuszczonych do użytku zewnętrznego
przedłużaczy.
- Należy być czujnym. Uważać na to co się robi. Przystępować do pracy tylko przy dobrym
samopoczuciu. Nie używać urządzenia będąc rozkojarzonym.
- Sprawdzać urządzenie pod kątem możliwych uszkodzeń.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy wszystkie osłony ochronne i części nie są
nieznacznie uszkodzone i czy są w idealnym stanie. Skontrolować wzrokowo czy ruchome części
obracają się swobodnie i nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie i kompletnie
zainstalowane, aby były warunki do bezpiecznej pracy. Uszkodzone osłony ochronne powinny być i
części powinny być naprawiane i wymieniane w profesjonalnym serwisie chyba ,że instrukcja
użytkowania stanowi inaczej. Wyłączniki powinny być wymieniane w serwisie .Nie wolno używać
urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem start/stop.
UWAGA!
Zawsze podłączać urządzenie w obwodzie z zabezpieczeniem zwarciowym. Urządzenie spełnia
wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel i z użyciem oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie przepisów
naraża obsługującego na ryzyko obrażeń.
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4.Montaż

Ostrzałka do łańcuchów jest dostarczana częściowo zmontowana. Jedna część składa się z podstawy z
prowadnicą łańcucha, druga z ramienia z silnikiem i z uchwytem.
Montaż musi być wykonywany przy odłączonym z prądu urządzeniu!
Konstrukcja urządzenia zapewnia montaż zarówno na stole jak i na ścianie.
W przypadku montażu na stole przesunąć urządzenie do krawędzi stołu aż do wypustu
ograniczającego w podstawie(fot.1) i przykręcić je wykorzystując otwory w podstawie.
W przypadku montażu na ścianie wykorzystać odpowiednie otwory w pionowej części podstawy
( tutaj powinien być zachowany na podkładkach odstęp od ściany ,aby był dostęp do tylnej śruby
regulacyjnej).
Po zamontowaniu na stole założyć ramię do podstawy dopasowując bolec pilotażowy a następnie
przykręcić ramię śrubą z łbem sześciokątnym (fot.2)
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Teraz jest możliwe założenie podkładki z tylnej strony i przykręcenie pokrętła do śruby(fot.3).
Przykręcić uchwyt wahliwego ramienia z korpusem tarczy ostrzałki.
Zamocować osłonę główną tarczy ostrzałki używając załączonych śrub i odpowiedniego klucza
imbusowego (fot.5).
Wskazówka:
W przypadku montażu na ścianie zwrócić uwagę ,aby zamontować urządzenie na wysokości 120 –
130 cm od podłogi w celu uniknięcia pracy na wysokości oczu.
Aby móc zamontować tarczę, należy odkręcić kołnierz bocznej osłony (fot.6).
5.Sprawdzanie tarczy ostrzałki

W celu zapobieżenia obrażeniom i wypadkom należy
używać tylko wolnej od defektów tarczy ostrzącej.
Przed montażem sprawdzić tarczę ,którą mamy zamiar założyć czy nie jest wadliwa .
W tym celu można wykonać prosty test akustyczny. Włożyć w otwór tarczy ołówek tak, aby
swobodnie się wahała.(rys. P)
Teraz delikatnie puknąć drugim ołówkiem w krawędź tarczy.
Tarcza powinna wydać czysty, wysoko tonowy dźwięk !
Jeśli dźwięk tarczy jest stłumiony lub pusty tarcza jest uszkodzona.
Nie wolno jej używać!
Niski lub stłumiony dźwięk wskazuje na wadę pęknięcia lub jej podobną !
Przy montażu tarczy na piaście nie używać siły.
Średnica centralnego otworu tarczy nie może być zmieniana.
Używać tylko pasującej tarczy.
Średnica zewnętrzna najmniejszej tarczy ostrzącej nie może być mniejsza od 100 mm!
Wszelkie prace regulacyjne tarczy muszą być przeprowadzone przy wyłączonym wyłączniku
urządzenia i z nie podłączonym przewodem zasilającym .
Mogą być używane tylko nieuszkodzone tarcze !
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6.Montaż tarczy ostrzałki

Po odkręceniu kołnierza bocznej osłony można włożyć na miejsce tarczę ostrzałki na ramie korpusu.
Zwrócić uwagę, że boczna osłona i tarcza znajdują się dokładnie naprzeciw siebie.(fot.7).
Nie przykręcać za mocno śruby ,aby uniknąć uszkodzenia tarczy.
Tarcza ostrzałki powinna być przykręcona do piasty z siłą o momencie 7Nm.Praktyczne jest użycie
klucza dynamometrycznego. Nie jest on dołączony do urządzenia. (fot.8).
Sprawdzić poprawność zamocowania tarczy: nie powinna mieć luzu w poprzek i wzdłuż. Teraz,gdy
tarcza jest właściwie zainstalowana, można przeprowadzić próby. Stanąć z boku urządzenia i
sprawdzić czy nie nikogo w miejscu pracy. Jeśli tarcza wibruje lub wykazuje inne objawy
nieprawidłowego biegu należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie wyłącznikiem i wyjąć przewód z
gniazdka przed próba usunięcia usterki.
Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik napięcia zerowego, który w przypadku wyłączenia
napięcia sieci nie pozwoli na samoczynne ponowne włączenie urządzenia w przypadku przywrócenia
napięcia.
Przy użyciu kamienia do ostrzenia jest możliwe uzyskanie żądanego kształtu profilu tarczy. Zachować
ostrożność przy tej czynności.
7.Regulacja śruby zaciskowej

Przed ostrzeniem łańcuch powinien spoczywać pomiędzy dwoma prowadnicami zaciskowymi.
Teraz, ząb który ma zostać ostrzony pierwszy powinien zostać umieszczony naprzeciw zacisku.
Uważać aby kąt ostrzenia odpowiadał pozycji na prowadnicy. Typ łańcucha do ostrzenia i parametry
tego procesu są określone w tabeli na str.12. Tam można dowiedzieć się o grubości ostrzenia, kątach
i wymiarach.
Wyregulować odstęp pomiędzy prowadnicami łańcucha za pomocą śruby regulacyjnej (A) tak ,aby
łańcuch był mocno zaciśnięty za pomocą dźwigni śruby zaciskowej (B).
Ustawić grubość ostrzenia za pomocą śruby regulacyjnej (E).
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Mocno zużyte łańcuchy z pozycji bocznej prowadnicy łańcucha powinny być zabezpieczone z śrubą
regulacyjną (D).

Kąt zaostrzenia
Kąt zaostrzenia ustawić pokrętłem 4 , można go odczytać na skali (F) .

Kąt ostrzenia
Kąt ostrzenia ustalić korzystając ze skali na obrotowym imadełku(G) przy pomocy pokrętła 7.
8.Ostrzenie

Przy dociśniętej śrubie zaciskowej z ustawionym kątem ostrzenia (Wskazówka: Odwrotnym dla
zębów prawych i dla zębów lewych ) i z ustawionym kątem zaostrzenia prowadzić tarczę ostrzałki
do zęba poprzez delikatne popychanie uchwytu w dół. Głębokość ostrzenia można ustawić śrubą
regulacyjną (K).
Przy poluzowanej dźwigni śruby dociskowej (B), przykręcać lub odkręcać śrubę regulacyjną (E) aż
tarcza ostrząca dotknie zęba. Podczas tej czynności ostrożnie przyciągać łańcuch w stronę płytki
zderzaka (L).
(Wskazówka. Przeprowadzając tą czynność zakładać rękawice ochronne !)
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Niektóre rodzaje łańcuchów wymagają, aby całe imadełko zacisku było przechylone o kąt
od 5 0 do 10 0 (Tabela: rubryka Kąt przechyłu).
Uwaga na karby imadełka (obr.9).

Teraz można włączyć urządzenie i rozpocząć ostrzenie łańcucha pilarki poprzez ostrożny nacisk na
tarczę ostrzałki. W razie potrzeby regulować siłę nacisku. Oznaczyć początek ostrzenia np. kredą i
ostrzyć wszystkie zęby tylko z jednego kierunku, a następnie odwrócić imadełko zacisku (pamiętając
o właściwym kącie ostrzenia ) i ostrzyć zęby w przeciwnym kierunku.

Przy mocno zużytych łańcuchach położenie boczne prowadnicy reguluje się tak (fot.10 pozycja M)
aby tarcza ostrzałki dotykała prowadnicy zacisku.
Należy wystrzegać się zbyt silnego nacisku, gdyż uderzanie o zęby powoduje zbyt szybkie zużycie
łańcucha.
Wskazówka: Nigdy nie ostrzyć ruchomych części.
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9. Szlifowanie ogranicznika głębokości
Znaleźć w tabeli (strona 12 ) , jaki powinien być właściwy rozmiar ogranicznika głębokości .

Podczas szlifowania ogranicznika głębokości , kąt ostrzenia na skali imadełka zacisku zawsze
powinien być ustawiony na 0 0 .

Ramię ostrzałki czyli kat zaostrzania ustawić pokrętłem 4 na skali F na kąt na 90 0 .
Głębokość szlifowania może być ustawiana śrubą regulacyjną K.
10.Przeznaczenie
Ostrzałka jest przeznaczona do ostrzenia dostępnych w handlu łańcuchów do pilarek.
Urządzenie nie jest przeznaczone do jakichkolwiek innych zastosowań
(np. ostrzenia z użyciem chłodziwa, szlifowania innych narzędzi lub szkodliwych dla zdrowia
materiałów, takich jak azbest).
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11.Tabela wymiarów

Tłumaczenie terminów dotyczących z łańcuchów tnących do pilarek z powyższej tabeli:
Chain Pitch Gauge OREGON Vise Angle Top Plate Angle
Podziałka Szer. STIHL
Kąt
Kąt
Rowka SANDVIK Ostrzenia
Zaostrzenia
CARLTON

Marki łańcuchów
w rubrykach symbole łańcuchów
12

Tilt Angle Wheel Width

Depth Gauge

Kąt
Przechyłu

Głębokość
Ogranicznika

Szerokość
Tarczy

12.Wskazówki dotyczące ostrzenia
Tnącymi częściami łańcucha są ogniwa tnące, złożone z zęba tnącego i
ogranicznika głębokości cięcia. Różnica wysokości między tymi dwoma elementami określa głębokość
ostrzenia.
- Najpierw naostrzyć zęby jednej strony. Teraz zmienić kąt ostrzenia i naostrzyć zęby drugiej strony.
- Po naostrzeniu wszystkie ogniwa tnące muszą mieć jednakową długość i szerokość.
- Po każdym trzecim ostrzeniu należy sprawdzić głębokość cięcia (ogranicznik głębokości cięcia), oraz
doszlifować ogranicznik . Ogranicznik głębokości powinien być niższy od zęba tnącego
o ok. 0,63 mm. Po szlifowaniu należy nieco zaokrąglić ogranicznik głębokości z przodu.

- Łańcuch jest zużyty i musi zostać wymieniony na nowy, gdy pozostający wymiar zęba wynosi 4 mm.

13.Ochrona środowiska
Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami
o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Oddaj urządzenie w punkcie recyklingu. Użyte do produkcji urządzenia części plastikowe i metalowe
mogą zostać od siebie precyzyjnie oddzielone, a następnie poddane utylizacji. Zwróć się po poradę do
naszego Centrum Serwisowego.

14.Gwarancja
Warunki gwarancji znajdują się w załączonej przez sprzedawcę karcie gwarancyjnej. Utylizację
Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.
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15.Części zamienne
Części zamienne możesz zamówić bezpośrednio w Centrum Serwisowym www.krysiak.pl
Przy zamawianiu koniecznie podaj typ urządzenia.
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16.Deklaracja zgodności WE
Elektryczna ostrzałka do łańcuchów Faworyt FY 230S
Model: FY-230S
Nr seryjny: 20130401xxxx-20130401xxxx
My, BHU A.Krysiak, 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6
oświadczamy, że powyżej oznaczony produkt jest zgodny następującymi Dyrektywami UE
2006/95/EC
2006/42/EC
2004/108/EC
2002/95/EC

–Dyrektywa dot. Niskiego napięcia
–Dyrektywa Maszynowa
–Dyrektywa dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej
–Dyrektywa RoHS

-Zmierzony poziom natężenia dźwięku 85 dB(A)
-Gwarantowany poziom natężenia dźwięku 85 dB(A)
Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC
Zastosowane normy zharmonizowane :
EN 61029-1:2009 +A11:2010;
EN 61029-2-10:2010
EN 55014-1: 2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2: 2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3: 2008
Potwierdzony podpis

Baranowo, 15.04.2013
Jednostka notyfikująca: INTERTEK (NB 0905)
Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
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