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OSTŘIČKA ŘETĚZŮ 
Návod k použití 
Popis zařízení / náhradní díly 
 

Položka Popis 

1. Otočný talíř, kompletní 

2. Podstavec 

3a/3b. Seřizovací šroub (s pružinou) 

4. Řetězová zarážka 

5. Vodící deska 

6. Vodící lišta 

7. Uzavírací matice 

8. Šroub pro nastavení hloubky broušení 

9. Brusný kotouč (100 x 3,2 x 10 mm) 

10. Kryt 

11. Rukojeť 

12. Za-/vypínač 

13. Brusná hlava 

14. Šroub M4 x 6 

15. Matice M8, samosvorná 

16. Příruba 

17. Bezpečnostní nálepka 

18. 1 pár uhlíkových kartáčů (nezobrazeno) 

19. Brusný kotouč (100 x 4,5 x 10 mm) 

20. Ochranný kryt 

 

Rozsah dodávky 
 Otočný talíř, kompletní                                   Seřizovací matice 

 Řetězová zarážka                                            1 návod k použití 
 

Po otevření zkontrolujte obsah balení 

 Zkontrolujte zda je balení kompletní 

 Zkontrolujte zda nedošlo k poškození při transportu 
 

Okamžitě nahlaste jakékoliv poškození nebo chybějící části svému prodejci, 
dodavateli nebo výrobci. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel. 
 
Elektrická zařízení nepatří mezi odpad z domácnosti. Odevzdejte tato zařízení, 
součástky a obalový materiál do sběrny odpadů k ekologickému zpracování 
odpadu. 
 

ES Prohlášení o shodě 
v souladu s Směrnicemi 98/37 ES 
 
prohlašuje se vší odpovědností, že výrobek Ostřička pilových řetězů MG-320 
na který se vztahuje toto prohlášení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním 
a zdravotním podmínkám směrnice 98/37 ES, 
jakož i podmínkám dalších příslušných směrnic: 
2004/108/EG, 2006/95/EWG 
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Symboly na přístroji 
 

Pozorně si přečtěte návod k použití 
 před tím než začnete s přístrojem pracovat. 
Dodržujte bezpečností pravidla během práce 
s 
přístrojem. 

Vypněte motor a odpojte napájecí 
kabel před čištěním, údržbou nebo 
opravou přístroje 

Pozor! Nebezpečí pořezání. Nedávejte ruce 
k rotujícímu disku. 

Noste ochranné rukavice. 

Noste ochranu proti prachu/respirátor. Noste ochranné brýle a ochranu 
sluchu. 

 

Symboly k pokynům pro použití 
 
Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace. Nedodržení tohoto pokynu může 
vést ke zranění osob nebo škodě na majetku. 
 
Důležitá informace ke správnému použití. Nedodržení tohoto pokynu může vést 
k poruchám na přístroji. 
 
Informace pro uživatele. Tato informace vám pomůže optimálně používat všechny 
funkce přístroje. 
 
Montáž, používání a servis. Zde vysvětleno jak přesně postupovat. 

 
Hodnoty hluku 
 
DIN EN ISO 3744; 11/95, DIN EN 11201 
 
Použití přístroje jako ostřičky řetězů se standardním brusným kotoučem. 
 
 
Hladina akustického výkonu                                          Hladina akustického tlaku na 
pracovišti 
            Lwa = 91 dB (A)                                                                     Lpa = 78 dB (A) 
 
Hodnoty zde uvedené jsou emisní hodnoty a proto také nemusí současně odpovídat 
bezpečným hodnotám na pracovišti. Ačkoli je zde vztah mezi emisními a imisními 
hodnotami, mělo by být spolehlivě odvozeno, zda jsou či nejsou nezbytné další 
preventivní opatření. Faktory, které mohou ovlivnit imisní hodnoty, které se právě 
vyskytují na pracovišti zahrnují délku trvání účinků, speciální typ pracoviště, jiné 
zdroje hluku, atd., např. počet přístrojů a další společně probíhající procesy. 
Přípustné hodnoty na pracovišti se také mohou lišit v různých zemích. Tato 
informace by však měla pomoci nastavit lepší bezpečnostní opatření. 
 

Správné použití 
 

 Tato ostřička řetězů by měla být používána jen v oblasti kutilství a 
řemeslnictví. Ve standardním provedení s namontovaným brusným kotoučem 
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(100 x 3,2 x 10 mm, 63 m/s) by ostřička řetězů měla být používána na ostření 
řetězů, které se používají v oblasti hobby/hobby použití (1/4, 3/8 hobby a 
0,325 řetězy). 
Volitelný/přídavný brusný kotouč (100 x 4,5 x 10 mm) je vhodný k ostření 
profesionálních řetězů. 

 

 Přístroj by neměl být používán k ostření jiných předmětů než řetězů. V případě 
takového použití hrozí nebezpečí zranění osob. 

 

 Používejte jen takové brusné kotouče, které jsou vhodné pro tento přístroj. 
 

 Lze ostřit jen takové řetězy, které mohou být sundány a správně navedeny do 
přístroje. 

 

 Zamýšlené použití přístroje také zahrnuje dodržování podmínek pro použití, 
servis a opravu předepsané výrobcem a dodržování bezpečnostních 
pokynů, které jsou součástí návodu k použití. 

 

 Příslušné bezpečnostní předpisy pro použití stejně jako obecně známé 
pracovní  a bezpečnostní pravidla musí být dodržena. 

 

 Jakékoliv jiné použití než jaké bylo určeno je bráno jako použití nepředepsané 
výrobcem. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv škodu, které takto vznikne: 
uživatel nese vlastní riziko. 

 

 Výrobce nenese odpovědnost za škody všeho druhu, které vzniknou 
svévolnými úpravami ostřičky řetězů. 

 

 Jen osoby, které jsou seznámeny s používáním a s riziky spojené s prací s  
ostřičkou řetězů mohou obsluhovat tento nástroj. Opravy mohou být 
prováděny pouze námi nebo autorizovanými opravnami/servisy. 

 

 Přístroj nesmí být používán v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu a 
nesmí být vystavován dešti. 

 
 

Zbývající rizika 
 
I když je přístroj používán správně, mohou zde existovat zbývající rizika, i když jsou 
dodržena bezpečnostní opatření, přístroj je používán pro účely pro které byl navržen 
a celkově jsou dodrženy pokyny pro použití. 
 
Zbývající rizika mohou být minimalizována pokud se dodržují bezpečnostní pokyny, 
pokyny pro použití přístroje, a pokud je přístroj používán jen k účelům, ke kterým byl 
navržen. 
 
 
Dodržování všech těchto pokynů a správná péče zmenší riziko poranění osob nebo 
poškození přístroje. 
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 Riziko poranění prstů a rukou při dotyku otáčejícího se brusného kotouče. 

 Riziko poranění prstů a rukou při dotyku nekrytých částí brusného kotouče. 

 Riziko poranění odletujícími jiskrami. 

 Vdechnutí brusného prachu. 

 Riziko poranění elektrickým proudem v případě, že jsou použity nevhodné 
spojovací vodiče. 

 Dotknutí se částí, které jsou pod napětím v případě otveření elektrických 
komponentů přístroje. 

 Porucha sluchu  v případě práce s přístrojem po dlouhou dobu bez ochrany 
sluchu. 

 
Navíc, navzdory všem preventivním opatřením, se i tak mohou objevit nezjevná 
zbývající rizika. 
 

Bezpečnostní pokyny 
 
Ostřička řetězů může být nebezpečná pokud je používána nesprávně. 
Používání elektrických nástrojů vyžaduje dodržování základních 
bezpečnostních preventivních opatření, aby nedošlo k požáru, zranění 
elektrickým proudem a zraněním osob. 
 
Před tím než uvedete tento výrobek do provozu, přečtěte si a dodržujte 
následující ponaučení. Dále také dodržujte preventivní nařízení vašeho 
profesního sdružení a bezpečnostní ustanovení používané v příslušné zemi, za 
účelem ochrany bezpečnosti vaší o ostatních osob. 

 Seznamte všechny osoby, které budou s přístrojem pracovat, 
s bezpečnostními pokyny. 

 Uchovejte tyto bezpečnostní pokyny na bezpečném místě. 

 Seznamte se s přístrojem předtím než jej začnete používat, přečtením a 
pochopením těchto pokynů. 

 Nepoužívejte přístroj k nevhodným účelům (viz. „Normální zamýšlené použití“)  

 Připevněte přístroj na neklouzavý povrchu a v rovině. 

 Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Ujistěte se, že stojíte rovně, ve stabilní 
pozici a stále udržujete rovnováhu.  

 Buďte pozorní. Dávejte pozor co děláte. Jednejte při práci rozumně. 
Nepracujte s přístrojem jste-li unaveni, nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků. Jeden moment nepozornosti při práci s přístrojem může vést k vážným 
zraněním osob. 

 Noste vhodné pracovní oblečení! 
- nenoste volné oblečení nebo šperky, mohou se zachytit v pohybujících 

se částích přístroje 
- noste rukavice a boty s neklouzavou podrážkou 
- noste ochranou pokrývku hlavy pokud máte dlouhé vlasy  

 

 Noste ochranný oděv: 
- ochranné brýle 
- ochrana sluchu (Intenzita hluku na pracovišti může překročit hodnotu 

78 dB (A)) 
- prachovou masku/respirátor 
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 Udržujte vaše pracoviště v pořádku/čisté. Nepořádek může vést 
k nehodám. 

 Vezměte v potaz vlivy prostředí: 
- nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
- nevystavujte ostřičku řetězů dešti. 
- pracujte jen v prostředí, kde je dobře vidět. Udržujte pracoviště dobře 

osvětlené. 
 

 Nikdy od zapnutého přístroje neodcházejte. 

 Osoby mladší 18-ti let nesmí přístroj obsluhovat. 

 Zamezte přístupu nepovolaných osob. 
Nedovolte jiným osobám, především dětem, aby se dotýkaly přístroje nebo 
elektrického kabelu. 

            Nevpouštějte je na pracoviště. 

 Nepřetěžujte přístroj! Budete pracovat lépe a bezpečněji při úrovni zatížení 
přístroje pro jaké byl vyroben. 

 Pracujte s přístrojem jen tehdy, je-li k němu přidáno bezpečnostní vybavení 
a neprovádějte na přístroji žádné změny, které by mohly narušit jeho 
bezpečnost. 

 Nepoužívejte jiné brusné kotouče než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu 
k použití. 

Použití jiných nástrojů a příslušenství může představovat riziko úrazu. 

 Opotřebené a vadné brusné kotouče (praskliny, nerovnováha, odřeniny, atd.) 
musí být ihned vyměněny. 

 Zajistěte, aby byl brusný kotouč správně a pevně nasazen. 

 Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel v případě: 
- opravy přístroje 
- údržby a čištění 
- odstranění závady (zahrnuje odblokování zaseknutého brusného 

kotouče) 
-  uložení/skladování 
- odchod od přístroje (i v případě, že jde jen o velmi krátkou dobu) 

 

 Pozor! Brusný kotouč se i po vypnutí přístroje točí až do úplného 
zastavení. Nezastavujte brusný kotouč rukama ani nepoužívejte boční tlak.  

 Pečujte o vaši ostřičku řetězů: 
- nenechávejte přístroj znečistěný olejem a mastnotou  
- postupujte podle pokynů pro údržbu a pokynů pro výměnu nástrojů 

 Kontrolujte přístroj zda není poškozen 
- před pokračováním v práci s přístrojem zkontrolujte ochranné 

prostředky, zda fungují správně a tak jak byly navrženy. 
- Zkontrolujte pohyblivé části přístroje, zda fungují a pohybují se 

správně, či zda nejsou poškozeny. Všechny části musí být 
namontovány správně a všechny podmínky musí být splněny, aby byla 
zajištěna bezvadná práce přístroje. 

- Není-li uvedeno jinak v pokynech pro použití,  poškozené 
bezpečnostní zařízení a části musí být řádně opraveny nebo 
vyměněny autorizovaným servisem (nebo výrobcem). 
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- Zničené nebo nečitelné štítky/nálepky s bezpečnostním upozorněním 
musí být neprodleně vyměněny. 

 Nenechávejte žádné seřizovací nářadí v přístroji! 
Před zapnutím přístroje vždy zajistěte, že  jsou veškeré seřizovací klíče a 
nářadí odstraněny z přístroje. 

 Uložte nepoužívaný přístroj a jeho příslušenství na suchém, uzamknutém 
místě, mimo dosah dětí. 

 
 

Elektrická bezpečnost 
 

 Elektrické napájení musí být provedeno podle IEC 60245 (H 07 RN-F) 
kabelem s minimálním průřezem 

            - 1,5 mm² pro kabely s délkou až 25 m 
 

 Dlouhé a tenké spoje/kabely mohou vést k poklesu napětí. Motoru přístroje se 
tak nedostane potřebné množství energie a funkčnost přístroje bude 
omezena. 

 Zástrčky a zásuvky musí být vyrobeny z pryže, měkkého PVC nebo ostatních 
termoplastických materiálů se stejnou mechanickou stabilitou nebo musí být 
alespoň pokryty tímto materiálem.  

 Zásuvka pro kabel musí mít kryt proti vodě. 

 Při práci s přístrojem dávejte pozor, aby přívodový kabel nebyl zapletený, 
stlačený, ohnutý, a že zástrčka není mokrá. 

 Pokud používáte kabelový buben, vždy z něj odmotejte celý kabel. 

 Nepoužívejte kabel pro jiné účely než pro které je určen. Chraňte kabel před 
horkem, mastnotou a ostrými hranami. Nevytrhávejte kabel ze zásuvky 
tahem za kabel. 

 Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyhněte se kontaktu těla 
s uzemněnými předměty (např. potrubí, radiátory, sporáky/vařiče, chladničky, 
atd.). 

 Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a vyměňte je v případě, že jsou 
poškozené. 

 Nepoužívejte vadné kabely. 

 Nepoužívejte žádné provizorní elektrické připojení. 

 Nikdy nevypínejte ochranná zařízení. 
 

Nastavení elektrického připojení nebo opravy na elektrických částech přístroje 
může být provedeno pouze kvalifikovaným elektrikářem nebo jedním z našich 
zákaznických servisů. Místní předpisy – zvláště co se týká ochranných opatření – 
musí být dodržovány. 
 
Opravy ostatních části přístroje musí být provedeny výrobcem nebo jedním z našich 
zákaznických servisů. 
 
Používejte jen originální náhradní díly, příslušenství a speciální součásti 
příslušenství. Použitím jiných než originálních náhradních dílů může dojít 
k nehodám. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv škodu nebo zranění způsobené 
použitím neoriginálních dílů. 
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Příprava pro uvedení do provozu 
 

K dosažení správné funkčnosti přístroje postupujte podle pokynů uvedených v 
těchto instrukcích 

 
Dále ještě musíte provést: 

 Namontovat otočný talíř 

 Bezpečně umístit přístroj 
 
 
Montáž otočného talíře A 

1. Umístěte otočný talíř (1) na podstavec (2). 
2. Nasaďte montážní matici (7) na uzavírací šroub. 

 
 

Připevnění ostřičky řetězů na pracovní stůl/plochu 
Pro bezpečné používání musí být ostřička připevněna podél hrany pracovního 
stolu/plochy (viz. A, spodní obrázek). Pokud možno použijte všechny tři upevňovací 
body. Ale ujistěte se, že místo pro řetěz je volné a že uzavírací matice je přístupná. 
Rada: Doporučujeme použít gumovou podložku pod přístroj, ke snížení hluku a 
vibrací (není součástí dodávky). 
Malé součástky nutné k montáži (na pracovní stůl) nejsou součástí dodávky. Pro 
montáž použijte následující: 

Bod Popis 

1. Šestihranný šroub M 8 

2. Podložka 8 mm 

3. Šestihranná matice M 8, samosvorná 

 
Obrázek: Rubber pad = gumová podložka 
                Workbench = pracovní stůl/plocha 
 

 Umístěte přístroj v místě, které splňuje následující podmínky: 
- neklouzavý povrch 
- bez vibrací 
- rovné 
- čisté a suché 
- bez nebezpečí zakopnutí 
- dobře osvětleno 

 

Uvedení do provozu 
 
Síťové připojení 
 
Srovnejte výši napětí na typovém štítku přístroje, např. 230 V se síťovým napětím a 
připojte ostřičku řetězů do odpovídající a řádně uzemněné zásuvky.  
 

Střídavý motor (střídavý proud): použijte ochrannou zástrčku, síťové napětí 230 
V, s proudovým jističem a 10 A inertní pojistky. 

 

 Používejte kabely a prodlužovací kabely s průřezem alespoň 1,5 mm². 
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Zapnutí přístroje 
 
Nepoužívejte žádný přístroj, který nelze vypnout nebo zapnout spínačem. 
Poškozené spínače musí být ihned opraveny nebo vyměněny zákaznickým 
servisem. 
 

Zmáčkněte „I“ na za-/vypínači. 
 
 
Vypnutí přístroje 
 

Pro vypnutí přístroje zmáčkněte „0“ na za-/vypínači. 
 

Pokyny pro práci 
 
Před započetím práce, zkontrolujte tyto body: 

 Je pracoviště uklizeno? 

 Je ostřička řetězů pevně připevněna k pracovnímu stolu/ploše? 

 Neměli byste zažít pracovat s přístrojem dokud jste se neseznámili s těmito 
instrukcemi, nedodrželi tyto instrukce a nenainstalovali zařízení jak je 
popsáno! 

 
Práce s ostřičkou řetězů 

 
Ochranný kryt (20) musí zakrývat brusný kotouč co nejvíce. C 
Aby jste toho dosáhli, povolte oba šrouby (14) a vhodně nastavte ochranný kryt. 
 
 
Vždy mějte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se brusného kotouče. 
 

 Používejte jen továrně nainstalovaný brusný kotouč na ostření řetězů, 
používaných pro kutilství (hobby) (1/4, 3/8 hobby a 0,325 řetězy). ( 
Volitelný brusný kotouč 100 x 4,5 x 10 mm, položka č. 36378, je vhodná 
k ostření profesionálních řetězů). 

 Nepoužívejte poškozené brusné kotouče nebo takové kotouče, které 
změnily svůj tvar. 

 Začněte pracovat až v okamžiku, kdy brusný kotouč dosáhl své maximální 
rychlosti. 

 Lze ostřit jen takové řetězy, které mohou být sundány a správně navedeny 
do přístroje. 

 
Ujistěte se, že vždy konáte dle bezpečnostních pokynů uvedených na 
stranách 4-5. 
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Práce s ostřičkou řetězů 
 

Ostření řetězů 
 
Před jakýmkoliv nastavováním přístroje: 

- vypněte přístroj 
- vyčkejte do zastavení brusného kotouče 
- vytáhněte kabel ze zásuvky 

 
Broušení všech článků řetězu A - C 
 
K nabroušení ostří řetězových článků postupujte podle následujících kroků: 
1. Nastavení brusného úhlu: uvolněte uzavírací matici (7) a otočte otočný talíř o 
přibližně 30° a znovu utáhněte uzavírací matici. A 
Ostří řetězových článků řeže většinou pod úhlem 30° a 35°. 
2. Uvolněte seřizovací šroub (3b) a vložte řetěz určený k ostření do vodící lišty (6) 
mezi vodícími deskami (5). A 
3. Sklopte řetězovou zarážku (4) a řetěz táhněte nazpět proti řetězové zarážce až 
tato jeden řetězový článek zastaví. 
4. Nastavte brusnou hlavu (13) proti článku řetězu pro správné zarovnání. Za pomocí 
seřizovacího šroubu (3a) nastavte vzdálenost tak, až se brusný kotouč dotýká 
řetězového článku. Navíc nastavte hloubku broušení za pomocí šroubu pro 
nastavení hloubky broušení (8). B 
5. Utáhněte seřizovací šroub (3b), řetěz je upevněn. B 
6. Opatrně bruste ostří článku řetězu. 

Abyste se vyhnuli poškození řetězu, bruste ostří co nejméně, aby z něj bylo 
odbroušeno co nejméně materiálu. 

7. Nabruste každé druhé ostří prováděním kroků 5 a 6. 
Označte si první článek řetězu např. křídou. Tak se vyhnete broušení již 
nabroušených článků řetězu. 

8. Otočte otočný talíř  o 30° na druhou stranu a nabruste zbývající články řetězu jak 
je popsáno výše. C 
 
 
Nastavení vzdálenosti omezovače hloubky 
 
Poté co byl řetěz kompletně nabroušen, řetěz bude ostrý, ale možná nebude 
schopen řezání. Z tohoto důvodu je nutné vždy dodržovat vzdálenost omezovače 
hloubky (= vzdálenost mezi omezovačem hloubky a ostřím řetězu). Vetšinou je to 
hodnota 0,5 – 0,8 mm. 
 
Obrázek: Cutting link = článek řetězu 
 
Příliš velký omezovač hloubky může představovat riziko zpětného rázu. 
Proto musíte zkontrolovat tuto vzdálenost podle parametrů Vašeho řetězu a 
v případě potřeby omezovač hloubky pomocí pilníku zbrousit. 
 
Ujistěte se jaké je zkosení náběžné hrany omezovače hloubky. Původní tvar 
řetězových článků musí být zachován. 
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Obrázek: Cutting edge = ostří řetězu 
               Depth limit   = omezovač hloubky 
               File = pilník 
 

Údržba a péče 
 
Před jakoukoliv údržbou a čištěním: 

- vypněte přístroj 
- vyčkejte do zastavení brusného kotouče 
-     vytáhněte kabel ze zásuvky 

            
Výměna brusného kotouče A, D-E 

 Nepoužívejte poškozené brusné kotouče nebo takové, které změnily svůj tvar. 

 Nepoužívejte takové brusné kotouče, které nesplňují charakteristiky uvedené 
v těchto pokynech.  

 
 
Výměna brusného kotouče 
1. Odšroubujte šrouby (14) a sundejte kryt (10). A 
2. Pro zablokování brusného kotouče, vložte šroubovák nebo soustruhové 

vřeteno (průměr 4 mm) do otvoru. D 
3. Uvolněte matici (15). 

    Pravý závit 
4. Sundejte matici, přední přírubu (16), brusný kotouč (9) a zadní přírubu (16). E 
5.     Očistěte příruby. 
6. Montáž se provádí v opačném pořadí. 
 
 

Po provedení údržby a čištění musí být bezpečnostní zařízení znovu správně 
namontována.   
Používejte jen originální náhradní díly. Jiné díly mohou způsobit neočekávané škody 
a zranění osob. 
 

Dodržujte následující kroky, aby Vaše ostřička správně fungovala: 

 Pravidelně čistěte a mazejte všechny pohyblivé části přístroje (kromě pohonu 
přístroje) 

 Odstraňujte prach a špínu pomocí čistého hadru nebo kartáče. 

 Po každém použití vyčistěte větrací otvory.  

 Čistěte přistroj pouze nasucho. 

 Nepoužívejte rozpouštědla (benzín, alkohol, atd.) na plastové části přístroje, 
protože mohou tyto části poškodit. 

 
 

Nikdy nepoužívejte žádný tuk nebo mazadlo! 
 

Použijte ekologický, pro životní prostředí přijatelný olej ve spreji. 
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Skladování/uložení přístroje 
 
Odpojte přístroj ze zásuvky 
 

 Uložte nepoužívaný přístroj a jeho příslušenství na suchém, uzamknutém 
místě, mimo dosah dětí. 

 Pro delší skladování dodržujte následující pro zvýšení životnosti přístroje a 
zajištění plynulého provozu: 

- důkladně celý přístroj vyčistěte  
 

Záruka 
 

Dodržujte prosím přiložené podmínky záruky. 

 

Technická data/údaje 

 

Typ 

Model 

Výkon motoru/příkon P1:   85 W  

Řezná rychlost: ~ 40 m/s 

Jmenovité napětí: 230 V ~ / 50 Hz 

Vibrace rukou a paží avhw: 3,52 m/s² 

Brusný kotouč průměr x tloušťka x průměr otvoru:  100 x 3,2 x 10 mm 

                                                                                   ( 100 x 4,5 x 10 mm) 

Váha cca. : 2 kg 

 

Případné potíže, závady přístroje 

 

Před každým řešením potíží  

 
- vypněte přístroj 
- vyčkejte do zastavení brusného kotouče 
- vytáhněte kabel ze zásuvky 

 
Po každém řešení potíží nastavte a uveďte do provozu všechna bezpečnostní 
nastavení. 
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Problém Možná příčina Náprava/pomoc 

Ostřička 
řetězů 
nepracuje 

- Není elektrický 
proud 

- Vadný el. kabel 
- Porucha hlavního 

přívodu, motoru 
nebo spínače 

- Zkontrolujte elektrické 
napájení, zásuvku a 
pojistky 

- Zkontrolujte el. kabel, 
vadný kabel ihned 
vyměňte 

- Nechte motor nebo 
spínač zkontrolovat 
kvalifikovaným 
elektrikářem/technike
m nebo poškozené 
části vyměňte 
(použijte originální 
náhradní díly) 

Ostřička 
brousí 
přerušovaně 

- Vadný el. kabel 
- Vnitřní chyba 
- Vadný za-/vypínač 

- Zkontrolujte el. kabel, 
vadný kabel ihned 
vyměňte 

- Kontaktujte 
zákaznický servis 

- Kontaktujte 
zákaznický servis 

 
 

Brusný 
kotouč se 
zahřívá 

Brusný kotouč je tupý nebo 
vadný 

Vyměňte brusný kotouč 

Motor hučí, 
brusný 
kotouč se 
zastavuje 

Brusný kotouč je zablokován Vyjměte cizí předmět 

Nezvyklé 
vibrace 

Brusný kotouč je vadný Vyměňte brusný kotouč 

  

 
 


