
OSTRZAŁKA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH
AG685

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne:

Kompaktowa ostrzałka do piły łańcuchowej. Wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa
sztucznego, co umożliwia szybkie naostrzenie łańcucha w przerwie od pracy. Ostrzałka jest
kompatybilna z większością pił łańcuchowych z podwójnymi otworami (tj.  14'' /  16'' /  18'' /
20''). Narzędzie posiada dwa uchwyty montażowe, z czego jeden z nich jest regulowany co
umożliwia dopasowanie do łańcuchów różnego rodzaju. Ostrzałka wykorzystuje dedykowane
osełki  (kamienie)  do  nabycia  na  oddzielnej  aukcji  (AG685A).

UWAGA: W zestawie znajduje się 1 kamień do ostrzenia (wewnątrz produktu).

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Kompaktowa ostrzałka do pił łańcuchowych. 
• Lekka i wytrzymała, umożliwia szybkie naostrzenie łańcucha w każdych warunkach. 
• Ruchome elementy  umożliwiają  dopasowanie  do  danego  typu  łańcucha  (od  14  do  20''

długości). 
• Dedykowane kamienie (osełki) do ostrzenia łańcucha. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Kompaktowa konstrukcja 
• Dwa uchwyty montażowe 
• Prostota użytkowania 
• Wymiary: 14,3 cm x 22,5 cm x 2,6 cm 
• Wymiary uchwytów: 6 mm x 24 mm 
• Kolor: żółto-czarny 

2. Instrukcja obsługi:

- Otwórz ostrzałkę pociągając blokadę mechaniczną na wierzchu urządzenia.
- Umieść kamień szlifierski w dedykowanym gnieździe ostrzałki.
- Przygotuj piłę z łańcuchem 14/16/18/20’’ i umieść końcówkę prowadnicy piły w 2
trzpieniach mocujących wewnątrz ostrzałki.
-  Zamknij  ostrzałkę  i  przesuń  dźwignię  blokady  mechanicznej  w  stronę
prowadnicy, aby zabezpieczyć urządzenie.
-  Dociśnij  prowadnicę  do  twardego  podłoża  (wciskając  czarny  element  z
założonym kamieniem szlifierskim do wnętrza ostrzałki).
-  Po  zakończeniu  ostrzenia  ponownie  pociągnij  blokadę  mechaniczną  aby
otworzyć ostrzałkę, wyciągnij prowadnicę piły i zamknij ostrzałkę.

3. Środki ostrożności: 

• Do  czyszczenia  używać  wilgotnej  ściereczki,  ewentualnie  łagodnego
detergentu.

• Nie  korzystać  z  produktu  niezgodnie  z  przeznaczeniem!  Niewłaściwe
użytkowanie może skutkować urazem.

• Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
• Nie udostępniać urządzenia dzieciom!
• Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje

mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


