
GRINNEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 
Αυτές οι χαλύβδινες κεφαλές υψηλής ταχύτητας διαθέτουν υψηλή ανθεκτικότητα, 

υψηλή αντοχή στη φθορά, στη θερμότητα και στην κρούση, οπότε δεν χρειάζεται να 
ανησυχείτε ότι θα υποστεί ζημιά. Αυτό το εξάρτημα θα κάνει την εργασία σας πιο 

βολική με λιγότερο κόπο.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Εξάρτημα ακονίσματος αλυσίδας
3 x Κεφαλές ακονίσματος
1 x Χάρακα κλειδιού



ΠΡΟΣΟΧΗ!                                                 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ:
Αυτό το προϊόν είναι εξάρτημα για ακόνισμα και πρέπει να 
χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό ακονιστήρι (δεν 
περιλαμβάνεται).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ABS + Μέταλλο υψηλής ποιότητας
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 70 x 50 mm
ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 4 mm, 4,4 mm, 5 mm
ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Κατάλληλο για κάθε είδους 

αλυσοπρίονο.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθετήστε το πάνω σε ένα ηλεκτρικό 
ακονιστήρι και ακονίστε αλυσίδες και 
οδοντωτές λεπίδες με ευκολία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες του κύριου προϊόντος (ηλεκτρικό 
ακονιστήρι (δεν περιλαμβάνεται)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Φοράτε μάσκα σκόνης



Προειδοποιήσεις ασφαλείας για εργασίες ακονίσματος:

∑ Διατηρήστε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Ακατάστατες ή 
σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.

∑ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως κατά 
την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία 
δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τους καπνούς.

∑ Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά ενώ χρησιμοποιείτε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον 
έλεγχο.

∑ Μη χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο αξεσουάρ. Πριν από κάθε χρήση, 
ελέγξτε το αξεσουάρ για σπασίματα και ρωγμές ή υπερβολική φθορά. Εάν το 
ηλεκτρικό εργαλείο ή το αξεσουάρ πέσει, ελέγξτε για ζημιά ή τοποθετήστε ένα 
αξεσουάρ χωρίς ζημιές. Αφού ελέγξετε και εγκαταστήσετε ένα αξεσουάρ, 
τοποθετήστε τον εαυτό σας και τους παρευρισκόμενους μακριά από το 
επίπεδο του περιστρεφόμενου αξεσουάρ και εκτελέστε το ηλεκτρικό εργαλείο 
στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό. Κατά κανόνα, τα 
κατεστραμμένα αξεσουάρ θα διαλυθούν κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου 
δοκιμής.

∑ Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Ανάλογα με την περίσταση, 
χρησιμοποιήστε ασπίδα προσώπου ή γυαλιά ασφαλείας. Κατά περίπτωση, 
φορέστε μάσκα σκόνης, προστατευτικά ακοής, γάντια και υποδήματα 
ασφαλείας που είναι ικανά να σταματήσουν μικρά σκληρά κομμάτια. Η 
προστασία ματιών πρέπει να είναι ικανή να σταματά τα θραύσματα που 
πετούν από διάφορες εργασίες. Η μάσκα σκόνης ή η αναπνευστική συσκευή 
πρέπει να είναι ικανή να φιλτράρει σωματίδια που δημιουργούνται από την 
εργασία σας. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια ακοής.

∑ Διατηρήστε τους παρευρισκομένους σε μια ασφαλή απόσταση μακριά από την 
περιοχή εργασίας. Όποιος εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να φορά 
ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Τα θραύσματα του τεμαχίου εργασίας ή ενός 
σπασμένου εξαρτήματος μπορεί να πετάξουν μακριά και να προκαλέσουν 
τραυματισμό πέρα από την άμεση περιοχή εργασίας.

∑ Αφού αλλάξετε τα κομμάτια ή κάνετε οποιεσδήποτε προσαρμογές, 
βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι του τσοκ, το τσοκ ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές 
ρύθμισης σφίγγονται με ασφάλεια. Οι χαλαρές συσκευές ρύθμισης μπορούν να 
μετατοπιστούν απροσδόκητα, προκαλώντας απώλεια ελέγχου. Τυχόν χαλαρά 
περιστρεφόμενα εξαρτήματα ενδέχεται να εκσφενδονιστούν απότομα.

∑ Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι 
σπινθήρες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν αυτά τα υλικά.



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΚΟΝΙΣΜΑ: 

ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του εργαλείου. 

Έλεγξε για: 
• χαλαρά υλικά, 
• κακή ευθυγράμμιση ή δέσμευση κινούμενων μερών, 
• ραγισμένα ή σπασμένα μέρη, 
• κατεστραμμένη ηλεκτρική καλωδίωση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί 
να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία της. 

Για να ακονίσετε σωστά την αλυσίδα, πρέπει να γνωρίζετε τη γωνία με την οποία 
μπορείτε να την τρίψετε. Εάν δεν γνωρίζετε την πραγματική γωνία για να ακονίσετε την 
αλυσίδα σας, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο του 
αλυσοπρίονου ή της συσκευής ακονίσματος. Συνήθως μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές 
τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

1. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καπάκι
2. Τοποθετήστε την κεφαλή ακονίσματος (χρησιμοποιήστε 

ένα κλειδί εάν χρειάζεται)
3. Τοποθετήστε την κλίμακα της αλυσίδας ακονίσματος
4. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
∑ Οι περισσότερες τυπικές αλυσίδες ακονίζονται σε γωνία 25-35 μοιρών.

∑ Η αλυσίδα αλυσοπρίονου πρέπει να ακονιστεί έτσι ώστε κάθε δόντι της 
αλυσίδας να έχει το ίδιο μήκος.

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του εξαρτήματος στο 
μηχάνημά σας, τοποθετήστε την κεφαλή 
ακονίσματος δίπλα στο δόντι κοπής με την άκρη του 
μεταλλικού οδηγού παράλληλη με την εργοστασιακά 
ρυθμισμένη γωνία δοντιού κοπής. Ενεργοποιήστε το 
εργαλείο και ακονίστε το δόντι κοπής 4x πατώντας 
το στο πλάι. Ακονίστε κάθε άλλο δόντι όπως θα 
κάνατε με μια στρόγγυλο λίμα χειρός και, στη 
συνέχεια, γυρίστε την αλυσίδα και ακονίστε το 
αντίθετο δόντι. Μόλις συνηθίσετε να ακονίζετε με 
ένα περιστρεφόμενο εργαλείο όπως ένα ακονιστήρι 
αλυσοπρίονου, μπορείτε να το αφήσετε και να λειτουργεί καθώς μεταβαίνετε από το 
ένα δόντι στο άλλο για να κάνετε το ακόνισμα ακόμη πιο γρήγορο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε το εξάρτημα με ένα καθαρό μαλακό πανί μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 

από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε 
το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


