
POUŽÍVÁNÍ OSTŘÍCÍHO SEGMENTU
PowerSharp® ostřící segment vyžaduje instalaci originálního PowerSharp® ostřícího kamene před prvním použitím. Kámen je dodáván ve 
společném balení s PowerSharp® řetězem a musí být vyměněn při každé výměně řetězu.
DŮLEŽITÉ: Ostřící segment PowerSharp® musí být používán VÝHRADNĚ s PowerSharp® řetězem. NIKDY neostřete tímto ostřícím segmentem 
jiný řetěz. Došlo by k poškození ostřícího segmentu i řetězu.
DŮLEŽITÉ: PowerSharp® řetěz vyžaduje speciální systém ostření a může být ostřen pouze originálním PowerSharp® ostřícím kamenem.

 VAROVÁNÍ: PŘI PRÁCI S POWERSHARP SYSTÉMEM POUŽÍVEJTE VŽDY OCHRANNÝ ODĚV, RUKAVICE A OCHRANU OČÍ.

INSTALACE OSTŘÍCÍHO KAMENE
Žlutý plastový segment otevřete odjištěním černé rychlozápadky. Následně vložte  ostřící kámen do drážek, jak je zobrazeno na OBR.B. 
Ujistěte se, že kámen je správně nasazen, abyste zabránili poškození kamene i řetězu během ostření. 

PŘIPEVNĚNÍ OSTŘÍCÍHO SEGMENTU NA LIŠTU
 WVAROVÁNÍ: NIKDY NENASAZUJTE OSTŘÍCÍ SEGMENT NA LIŠTU, POKUD BĚŽÍ MOTOR PILY.
 UPOZORNĚNÍ: Vždy si nasaďte pracovní rukavice, pokud pracujete s ostřícím segmentem a dávejte pozor na prsty při zaví-

rání krytu.
1. Odstraňte nečistoty z povrchu lišty a z oblasti ostřícího segmentu. 2. Odjistěte a otevřete kryt ostřícího segmentu. 3. S otevřeným krytem a 
vypnutým motorem, nasaďte dva kovové vodící trny do otvorů v liště (OBR.C), dokud ostřící segment není rovnoběžně s lištou. 4. Zavřete kryt 
tak, aby delší trn vyčníval z krytu. 5. Bezpečně zaklapněte kryt a tlakem  zajistěte černou západku (OBR.D) 

 VAROVÁNÍ: POKUD JE OSTŘÍCÍ SEGMENT NASAZEN NA LIŠTU SPRÁVNĚ, DELŠÍ TRN MUSÍ VIDITELNĚ VYČNÍVAT NAD ČERNOU 
ZÁPADKU. ZÁPADKA MUSÍ S UZAVŘENÍM CVAKNOUT. POKUD TOMU TAK NENÍ, NEPOUŽÍVEJTE OSTŘÍCÍ SEGMENT. NIKDY 
NEPOUŽÍVEJTE OSTŘÍCÍ SEGMENT, POKUD JE NĚKTERÁ JEHO ČÁST POŠKOZENÁ. MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

. /..

          VAROVÁNÍ: 
EXISTUJE RIZIKO VÁŽNÉHO PORANĚNÍ UŽIVATELE MOTOROVÉ PILY JAKO NÁSLEDEK SPADNUTÍ ŘETĚZU Z VODÍCÍ LIŠTY, 
POKUD ŘETĚZ NENÍ NASAZEN A NAPNUT SPRÁVNĚ. POSTUPUJTE PODLE NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ UVEDENÉM NA TOMTO 
DOKUMENTU A VE VAŠÍ PŘÍRUČCE, KTEROU JSTE OBDRŽELI PŘI NÁKUPU MOTOROVÉ PILY.

INSTRUKCE NASAZENÍ LIŠTY A ŘETĚZU 
Nasaďte si pracovní rukavice. Pokud je motor pily vypnutý a studený, odmontujte původní lištu a řetěz. Novou lištu a řetěz nasaďte podle 
následujících instrukcí:
1) Nasaďte vodící lištu na upevňovací šrouby.
2) Nasaďte nový řetěz na řetězku a konec lišty připevněte tak, aby zadní část nezasahovala do řetězky.
3) Dejte řetěz do vodící drážky lišty a ujistěte se, že je správně napnutý. Připevněte lištu tak, že napínací šroub zapadne do příslušného 

otvoru v liště.
4) Připevněte kryt řetězky pomocí upevňovacích matek a rukou dotáhněte. 
DŮLEŽITÉ: Pilový řetěz musí být před použitím motorové pily správně napnutý viz. informace níže.
*Abyste maximalizovali životnost lišty a dosáhli jejího stejnoměrného opotřebení, je nutné lištu příležitostně otáčet.

INSTRUKCE NAPÍNÁNÍ PILOVÉHO ŘETĚZU
1) Upevňovací matice nechte ručně dotažené, uchopte lištu (OBR.A) a dotáhněte šrouby klíčem. (Postupujte dle návodu k  obsluze Vaší 

motorové pily)
2) Dotáhněte upevňovací matice pily.
Správným napnutím řetězu se rozumí, když je možné volně pootočit rukou v rukavici řetězem v liště.
Před začátkem používání nechte řetěz běžet na volnoběžné otázky po dobu jedné až dvou minut (benzínovou pilu nechte běžet na nízké 
otáčky) a ujistěte se, že je řetěz správně mazán. Vypněte motor a  opět zkontrolujte, jestli je řetěz správně napnutý. Pokud se povolil, 
přitáhněte ho.
Po krátké době používání, nechte řetěz vychladnout a ještě jednou překontrolujte napnutí řetězu. Sledujte napnutí řetězu pozorně během 
první půlhodiny. Pravidelně během celé doby používání řetězu kontrolujte a seřizujte napnutí řetězu. Toto neprovádějte, pokud jsou řetěz 
nebo lišta horké.
Vždy používejte kvalitní olej na ztrátové mazání. Ujistěte se, že se mazací čerpadlo dodává k řetězu dostatečné množství oleje. Vždy s 
doplňováním paliva doplňte i olej na ztrátové mazání.
Při řezání za velmi chladných podmínek by měl být olej na lištu a řetěz ředěn 25% petrolejem nebo motorovou naftou, abyste dosáhli 
dostatečný tok oleje

OBR.A Upevňovací matice lišty

OBR.B

VAROVÁNÍ! Motor pily musí být vypnutý!

OBR.B

OBR.C

OBR.A

OBR.D

Viditelný konec trnu

Kovové vodící trny

Západka 
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BLOUNT EUROPE SA/NV
Rue Emile Francqui, 5 

B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
 + 32 10 30 11 11  + 32 10 30 11 99

POUŽÍVÁNÍ OSTŘÍCÍHO SEGMENTU ./..
OSTŘENÍ ŘETĚZU
1) Zvolte si pevný povrch, který Vám umožní stabilní postoj a pevné zapření. 2) Při maximálním výkonu a plně roztočeném řetězu lehce 
zatlačte na černou ozubenou plochu proti pevné podložce ve výšce mezi kolenem a pasem po dobu 3-5 vteřin (OBR E). Pokud je řetěz v kon-
taktu s ostřícím kamenem, budou viditelné jiskry.

 POZOR: Ostření se systémem PowerSharp® produkuje nízkoenergetické jiskry.
 VAROVÁNÍ: POWERSHARP BY NEMĚL BÝT POUŽÍVÁN V BLÍZKOSTI NEIZOLOVANÝCH, EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ JAKO 

JE BENZÍN NEBO ACETYLEN.
 VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SYSTÉMU POWERSHARP OČISTĚTE LIŠTU A ŘETĚZ OD ZBYTKŮ BENZÍNU.
 VAROVÁNÍ: STOJNOU NOHOU NETLAČTE SOUČASNĚ S RUKAMA PROTI PODLOŽCE, MOHLO BY SE STÁT, ŽE SE BĚŽÍCÍ ŘETĚZ 

DOSTANE PŘÍLIŠ BLÍZKO K VAŠIM RUKÁM A MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.
 VAROVÁNÍ: NETLAČTE STOJNOU NOHOU PROTI PODLOŽCE, KTERÁ JE NAD VÝŠÍ VAŠICH RAMEN NEBO POD ÚROVNÍ VAŠICH 

KOLEN.
DŮLEŽITÉ: PŘI OSTŘENÍ NEPOUŽÍVEJTE PŘÍLIŠ MNOHO SÍLY. Nadměrná síla může snížit výkon ostřícího kamene. 
DŮLEŽITÉ: Je normální, když se v průběhu ostření objeví malé množství jisker a kouře v oblasti styku pilového řetězu s ostřícím kamenem. V 
případě, že se objeví nadměrné množství jisker nebo kouře, okamžitě snižte tlak vyvíjený na ostřící segment.

DEMONTÁŽ OSTŘÍCÍHO SEGMENTU Z VODÍCÍ LIŠTY
 VAROVÁNÍ: NIKDY NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁŽ OSTŘÍCÍHO SEGMENTU Z VODÍCÍ LIŠTY, POKUD JE ŘETĚZ V POHYBU.
 POZOR: NIKDY neřežte s pilou, pokud je ostřící segment nasazený na liště.
 POZOR: Dbejte nejvyšší opatrnosti při demontáži ostřícího segmentu: lišta a řetěz mohou být horké z důvodu tření, ke 

kterému dochází během ostření.
1) o dokončení ostření vypněte motor pily.  2) Odjištěním černé západky a otevřením krytu demontujte ostřící segment z vodící lišty.  3) Zavřete 
a zajistěte žlutý kryt černou západkou, aby se předešlo případnému rozlomení pantů vlivem mechanického poškození. 4) Proveďte testovací řez, 
abyste zjistili, jestli byl řetěz dostatečně naostřen. Pokud tomu tak není, opakujte proces ostření, dokud není řetěz dostatečně ostrý.

KDY VYMĚNIT PILOVÝ ŘETĚZ A OSTŘÍCÍ KÁMEN 
Pilový řetěz a ostřící kámen jsou považovány za jeden komplet.
Výměna OBOU je nutná, když:

•	 dojde	k	náhlému	poklesu	jiskření,	které	vzniká	při	ostření.	Kámen	je	příliš	opotřebený.
•	 rychlost	řezání	řetězu	je	neuspokojivě	nízká	a	opakované	ostření	nevede	ke	zlepšení.	Pak	to	znamená,	že	řetěz	je	příliš	opotřebovaný.

OBR.E

•	 nepracujte	s	motorovou	pilou,	pokud	jste	nezískali	
odborné znalosti k používání a údržbě

•	 nedovolte,	aby	se	špička	lišty	dostala	do	kontaktu	s	
jiným předmětem, když je řetěz v pohybu

•	 neřežte	opotřebovaným	nebo	tupým	řetězem
•	 neřežte	v	nestabilní	poloze	(vratká	pozice,	nataže-

né ruce, jednou rukou, na žebříku nebo v koruně 
stromu)

•	 přečtěte	si	návod	k	použití	Vaší	motorové	pily
•	 provádějte	údržbu	pilového	řetězu	podle	pokynů	uve-

dených v tomto dokumentu
•	 při	práci	s	pilou	používejte	kožené	rukavice	s	protipo-

řezovou ochranou, vhodnou ochranu očí, uší, hlavy a 
obličeje

•	 řežte	s	motorem	pily	spuštěným	na	plný	výkon

BEZPEČNOST PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ZPĚTNÉHO VRHU

Zpětný vrh je extrémně rychlý pohyb motorové pily směrem dozadu nebo nahoru, 
ke kterému dojde, když se pilový řetěz v oblasti vrcholu lišty dostane do kontaktu 
s nějakým předmětem, nebo dojde k sevření lišty v řezu

•	Ke zpětnému vrhu může dojít u všech řetězových pil

•	Zpětný vrh může vést ke ztrátě kontroly nad řetězovou pilou, což může mít za následek 
vážné zranění obsluhy řetězové pily nebo přihlížejících.

•	Vyhněte se kontaktu horní čtvrtiny vrcholu lišty s jakýmkoli předmětem.

Přečtěte si a řiďte se všemi instrukcemi na tomto dokumentu a v návodu k použití Vaší motorové pily. 
 NIKDY VŽDY


