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                 Dane Techniczne 

Silnik 230V, 50Hz, 220W 

Obroty na minutę 7500 RPM 

Kąt ustawienia stołu/imadła 35 stopni w prawo/lewo 

Średnica otworu tarczy 10mm 

Wymiary tarczy 100mm średnicy X 3.2mm grubości 

Wymiary całkowite 175mm Sz. x 320mm Dł. x 210mm Wys. 

Waga 1,60 kg 

             

Zachowaj tę instrukcję. 

Będziesz potrzebować instrukcji ze względu na ostrzeżenia bezpieczeństwa i opisane środki 

ostrożności, opis montażu, użytkowania oraz instrukcję konserwacji narzędzia. Znajdziesz w 

niej również listę części oraz rysunki poglądowe. Przechowuj ten dokument w bezpiecznym i 

suchym miejscu, lub w formie elektronicznej, w celu umożliwienia skorzystania z niego w 

przyszłości. 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności 

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z narzędzi, powinny zostać zachowane podstawowe zasady 

bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony użytkownikowi oraz zniwelowania możliwości 

uszkodzenia sprzętu. 

 

Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem narzędzia! 

 

1. Utrzymuj obszar pracy w czystości. Zagracone przestrzenie zwiększają ryzyko urazów. 

2. Obserwuj warunki środowiska w miejscu pracy. Nie używaj maszyn lub elektronarzędzi w wilgotnych lub 

mokrych lokalizacjach. Nie wystawiaj maszyny na bezpośrednie działanie deszczu. Pracuj narzędziem w dobrze 

oświetlonym pomieszczeniu. Nie używaj elektrycznie zasilanych narzędzi w obecności łatwopalnych gazów lub 

płynów. 

3. Trzymaj narzędzia z dala od dzieci. Dzieci nie mogą mieć wstępu do miejsca pracy. Nie pozwalaj im korzystać 

z maszyn, narzędzi czy elektrycznych kabli przedłużających. 

4. Przechowuj nieużytkowane narzędzia we właściwy sposób. Narzędzia, z których w danej chwili nie 

korzystasz, powinny być przechowywane w suchym miejscu w celu uniknięcia osadzania się rdzy. Zawsze zamykaj 

narzędzia w bezpiecznym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. 

5. Używaj właściwych narzędzi do typu wykonywanej pracy. Nie próbuj korzystać z małych narzędzi lub 

akcesoriów podczas pracy dużymi maszynami przemysłowymi. Są właściwe zastosowania, do których taka 

maszyna została przygotowana. Nie modyfikuj i nie ingeruj w wewnętrzną konstrukcję narzędzia. Nie korzystaj z 

narzędzia do celów do których nie jest przeznaczone. 

6. Załóż właściwy strój roboczy. Nie noś luźnych ubrań i biżuterii podczas pracy narzędziem, ponieważ mogą 

się one wciągnąć w ruchome części narzędzia. Zalecane jest korzystanie z ubrań zgodnych z normami BHP, w 

szczególności odzieży ochronnej, nieprzewodzącej prądu elektrycznego oraz specjalnego obuwia z podeszwą 

anty-poślizgową. Korzystaj z właściwego nakrycia głowy, w celu schowania długich włosów. 

7. Używaj okularów ochronnych i zatyczek do uszu. Używaj okularów ochronnych zgodnych z normami BHP 

o odpowiedniej odporności do danego typu pracy. Korzystaj z maski na całą twarz jeżeli pracujesz z metalem lub 

trocinami. 



2 

 

8. Utrzymuj właściwy dystans do narzędzia. Nie sięgaj i nie korzystaj z narzędzia stojąc w niewłaściwej 

odległości. Utrzymuj właściwy balans ciała, żeby nie doprowadzić do upadku. Nie sięgaj ponad pracującą maszyną. 

9. Obchodź się z narzędziami z należytą ostrożnością. Utrzymuj narzędzia we właściwej ostrości oraz czystości 

w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy. Wykonuj polecenia z instrukcji względem konserwacji, 

smarowania oraz zmiany akcesoriów. Okresowo sprawdzaj stan kabli narzędzia i jeżeli są uszkodzone, przekaż 

narzędzie do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. Uchwyty muszą być utrzymywane w czystości, powinny 

być suche i cały czas wolne od oleju oraz innych tłustych substancji. 

10. Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Miej pewność, że przełącznik jest w pozycji OFF kiedy 

nie korzystasz z narzędzia i przed podłączeniem do prądu. 

11. Bądź czujny. Uważaj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie korzystaj z narzędzia jeżeli jesteś 

zmęczony. 

12. Sprawdź czy narzędzie nie jest uszkodzone. Przed użyciem narzędzi, każda część która wygląda na 

uszkodzoną powinna być dokładnie sprawdzona i oceniona czy będzie działać prawidłowo oraz czy będzie 

spełniać swoją funkcję we właściwy sposób. Sprawdź ustawienie i mocowanie ruchomych części. Sprawdź czy są 

uszkodzone, czy uchwyty, bolce, śruby i trzpienie mocujące nie są uszkodzone. Sprawdź każdą inną możliwość, 

która mogłaby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie narzędzia. Każda uszkodzona część powinna być 

naprawiona i wymieniona przez wykfalifikowanego technika z autoryzowanego serwisu producenta. Nie korzystaj 

z narzędzia jeżeli włącznik/wyłącznik nie działa prawidłowo. 

13. Ochraniaj się przed porażeniem prądem. Nie dopuść do kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami takimi 

jak rury, kaloryfery, kuchenki i lodówki. 

14. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania, używaj tylko identycznych i oryginalnych części 

zamiennych. Użycie jakichkolwiek innych, nieoryginalnych części zamiennych powoduje utratę gwarancji 

producenta. Używaj tylko akcesoriów przeznaczonych przez producenta do użycia z narzędziem. 

15. Nie korzystaj z narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji 

wpływających na świadomość czy funkcjonowanie psychofizyczne. Czytaj ostrzeżenia na opakowaniach i 

ulotkach wszelkich przyjmowanych leków. Nie korzystaj z narzędzia jeżeli środki, które przyjmujesz wpływają na 

Twój zdrowy osąd lub refleks. W razie jakichkolwiek wątpliwości – nie korzystaj z narzędzia. 

16. Używaj przedłużacza o odpowiednim rozmiarze oraz typie. Jeżeli przedłużacz jest wymagany do 

użytkowania narzędzia, musi on spełniać odpowiednie właściwości względem rozmiaru przewodów i typu, w celu 

zapewnienia dopływu właściwego napięcia bez zbytniego nagrzewnia się. W przeciwnym razie przedłużacz może 

ulec stopieniu i spowodować zwarcie w narzędziu, lub wywołać pożar. Ostrzałka do łańcuchów ITAMATI wymaga 

przedłużacza, który może zapewnić od 0 do 10 Amperów (maksymalnie 15 metrów długości) z przewodem o 

przekroju 0,82 mm2. Dłuższe przedłużacze wymagają kabla o większym przekroju. Jeżeli używasz narzędzia na 

zewnątrz budynku korzystaj z przedłużacza opisanego przez producenta jako zewnętrzny (np. przedłużacze 

ogrodowe). 

17. Konserwacja. Dla Twojego bezpieczeństwa konserwacja powinna być przeprowadzana regularnie przez 

wykfalifikowanego technika. 

18. Pod żadnym pozorem nie korzystaj z elektrycznej ostrzałki w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

 

Uwaga: Funkcjonowanie tego narzędzia (jeżeli zasilane przez linię) może się wahać w zależności od lokalnej linii 

napięcia. Różne przedłużacze również mogą wpływać na efektywność pracy narzędzia. 

 

Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, zalecenia i instrukcje zawarte w tym dokumencie nie mogą pokrywać wszystkich 

możliwych sytuacji i zdarzeń, które mogą wystąpić. Użytkownik musi mieć świadomość, że zdrowy rozsądek i 

uwaga nie są integralnymi częściami narzędzia, i powinny zostać dostarczone przez użytkownika narzędzia. 
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Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa 

 

Ostrzeżenia dotyczące tarczy ostrzącej 

1. Nie używaj tarczy jeżeli jej powierzchnia jest naruszona, pęknięta lub zużyta. Możesz sprawdzić tarczę w celu 

wykrycia uszkodzeń niewidocznych gołym okiem, przez uniesienie jej w powietrzu wkładając palec w środkowy 

otwór i delikatne uderzanie w tarczę niemetalowym przedmiotem (np. rączką wkrętaka). Jeżeli tarcza jest w dobrym 

stanie, wyda metaliczny dźwięk. Przytłumiony dźwięk może wskazywać na uszkodzenie wewnętrzne tarczy. 

2. Używaj tylko tarcz z otworem, który pasuje na trzpień 10 mm. Nie próbuj zmieniać lub modyfikować otworu 

mocowania w tarczy, żeby go dopasować.  

3. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki (#3). Dokręcaj ją ręką. Zbyt mocno dokręcenie może skutkować pęknięciem 

tarczy. 

4. Nigdy nie używaj ostrzałki bez zamontowanej osłony tarczy (#2) 

5. Zawsze przetestuj tarczę (#5) przez uruchomienie narzędzia bez kontaktu z łańcuchem. 

6. Nie dotykaj tarczy kiedy się obraca i upewnij się, że nikt nie stoi blisko niej, w linii i kierunku obrotu tarczy. 

7. Jeżeli tarcza wibruje natychmiast wyłącz maszynę i sprawdź mocowanie. Upewnij się też że tarcza i mocowanie 

nie są uszkodzone. 

8. Nigdy nie próbuj zatrzymywać tarczy rękami, nawet jeżeli nosisz rękawice ochronne. Ostrze tarczy przetnie 

rękawice, a następnie Twoje ręce, powodując poważny uraz ciała. 

9. Nigdy nie użytkuj narzędzia bez zamocowanej tarczy. 

10. Znamionowa prędkość obrotowa wymienianej tarczy musi się równać lub przekraczać prędkość obrotową 

narzędzia. 

 

Uwaga!!! Ta maszyna jest zaprojektowana do ostrzenia łańcuchów do pił łańcuchowych. Nie próbuj nią ostrzyć 

innych narzędzi lub przedmiotów. 

 

Montaż 

1. Podczas mocowania ostrzałki na stole roboczym, upewnij się, że koło blokujące (#46) jest łatwo dostępne jak 

pokazano na zdjęciu 1.  

2. Przymocuj (śruby nie są załączone) narzędzie bezpośrednio do stołu roboczego, przez dwa otwory o średnicy 

¼” które znajdują się w podstawie (#40). Stół roboczy musi mieć solidną powierzchnię zdolną do utrzymania wagi  

narzędzia, elementu obrabianego i dodatkowych narzędzi. 

 

                                           

 

 

 

 

 

1/4” otwór na śrubę 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 

Podstawa (#40) 
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Uwaga! Zawsze odłącz narzędzie od prądu przed zdejmowaniem tarczy lub podczas dokonywania 

jakichkolwiek zmian ustawień ostrzałki. 

 

Mocowanie tarczy 

Spójrz na rysunek montażowy na stronie 9 oraz na zdjęcia nr 3 i 4 poniżej. 

1. Unieś osłonę silnika (#12+24) i zablokuj w górnej pozycji przez dokręcenie śruby (#45) 

2. Usuń dwie śrubki mocujące osłonę tarczy (#2). Odłóż osłonę na bok.  

3. Odkręć nakrętkę (#3) która utrzymuje tarczę (#5) w miejscu. 

4. Zainstaluj nową tarczę na płytce dociskowej (#4), upewniając się że pasuje właściwie. 

UWAGA: Nie używaj tarczy jeżeli jej powierzchnia jest naruszona, pęknięta lub zużyta. Możesz sprawdzić 

tarczę w celu wykrycia uszkodzeń niewidocznych gołym okiem, przez uniesienie jej w powietrzu wkładając 

palec w środkowy otwór i delikatne uderzanie w tarczę niemetalowym przedmiotem (np. rączką wkrętaka). 

Jeżeli tarcza jest w dobrym stanie, wyda metaliczny dźwięk. Przytłumiony dźwięk może wskazywać na 

uszkodzenie wewnętrzne tarczy. 

5. Przykręć nakrętkę (#3). 

6. Zamocuj osłonę tarczy (#2). 

7. Odkręć śrubę (#45) i opuść górną obudowę. 

8. Nigdy nie używaj narzędzia bez tarczy i bez osłony tarczy. 

 

                              

 

 

 

Użytkowanie 

Uwaga! Zawsze odłącz narzędzie od prądu podczas mocowania łańcucha do naostrzenia. 

 

Spójrz na rysunek montażowy na stronie 9 oraz na zdjęcia. 

Uwaga: Podnieś górną obudowę podczas mocowania łańcucha. 

1. Wyczyść łańcuch przez ostrzeniem. Umyj go w niepalnym rozpuszczalniku. Nie używaj benzyny do osuszenia 

łańcucha. 

2. Unieś blokadę łańcucha (#53) i zamocuj łańcuch w dysku mocującym (#50). Zobacz zdjęcie 6. 

3. Opuść blokadę łańcucha (#53) tak żeby została umieszczona na zębie łańcucha (ostrzu) od którego chcesz 

zacząć. Zobacz zdjęcie 5. 

 

 

 

 

Ś ruba (#45) 

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 

Tarcza (#5) 

Płytka dociskowa (#4) 

Obud. Silnika (#12+24) 
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4. Zobacz zdjęcia 5 i 6. Poluźnij blokadę koła (#46) żeby umożliwić obrót całej obudowie. Obróć obudowę żeby 

dopasować ustawienie do kąta jakiego potrzebujesz. Łańcuchy są różnych rozmiarów, z różnymi kątami pod 

którymi należy je ostrzyć. Sprawdź właściwy kąt w specyfikacji producenta Twojego łańcucha. Kiedy kąt jest 

ustawiony, dokręć blokadę koła (#46). 

5. Opuść obudowę silnika (#12+24) tak żeby tarcza (#5) dotykała ząb łańcucha. 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sharpening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utrzymuj to w takiej pozycji kiedy będziesz 

zacieśniać śrubę (#45) dzięki czemu tarcza będzie 

zawsze nacierała pod danym kątem. Zdjecie 7 

 

7. W zależności od ilości materiału jaki chcesz 

usunąć, dokręć lub poluźnij śrubę (#58) i ustaw 

nakrętkę blokującą. Zobacz zdjęcie 5.  

Śruba (#58) ma nakrętkę mocującą, która ustawia 

ile materiału będzie ścierane. W momencie jak 

ustawisz nakrętkę mocującą, dokręć dokładnie  

Śrubę (#58). 

 

 

 

 

 

9. Jeżeli łańcuch było wielokrotnie ostrzony, 

ograniczniki głębokości łańucha, mogą wymagać 

szlifowania za pomocą płaskiego pilnika (brak w 

zestawie). Zobacz zdjęcia 8 i 9.Przyszlifuj każdy 

ogranicznik, tak żeby był na niższym poziomie niż 

zęby tnące. 

8. Zamocuj łańuch w dysku mocującym (#50) 

przez obrócenie Śruby (#52). Zobacz zdjęcie 8. 

Śruba (#52) powinna być ustawiona tak, żebyś 

mógł łatwo ją poluźniać I dokręcać. Musisz ją 

poluźniać za każdym razem kiedy przechodzisz 

od kolejnego ogniwa łańcucha i dokręcać, żeby 

naostrzyć kolejny ząb. 

 

Blok. Łańc. (#53) 

Zdjęcie 5 
Zdjęcie 6 

Czubek blokady łańcucha oparty o ząb 

Ś ruba (#58) 

Blok. Łańc. (#53) 

Ś ruba (#45) 

Zdjęcie 7 

Zdjęcie 8 

Zdjęcie 9 
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1. Załóż sprzęt ochronny i upewnij się, że uruchomienie narzędzia nikomu nie zagraża. 

2. Podłącz kabel zasilający (#23) i naciśnij zielony przycisk (#25) żeby włączyć maszynę. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Pamiętaj o wyłączeniu i odłączaniu maszyny od prądu jeżeli chcesz dokonać drobnych zmian ustawień. 

 

8. Po powtórzeniu wszystkich kroków i naostrzeniu całego łańcucha, możesz go wyjąć z narzędzia i zamontować 

na prowadnicy Twojej pilarki. 

 

 

  

3. Powoli opuść tarczę tak jak pokazano na zdjęciu 10. 

Jeżeli zauważysz drobne błędy w ustwieniu kata, wyłącz 

maszynę i odłącz kabel przed wykonaniem poprawek. 

Uwaga: Dobre ostrzenie występuje, gdy kontakt między 

tarczą, a zębem jest stopniowy i płynny. Nie zatrzymuj się 

zbyt długo na każdym zębie. 

4. Po naostrzeniu zęba, wyłącz maszynę, podnieś 

obudowę silnika (#12+24), poluźnij śrubę (#52) I 

przesuń łańcuch o kolejne ogniwo, które umieszczasz w 

blokadzie łańcucha (#53), następnie dokręć śrubę (#52). 

Uruchom maszynę i powtarzaj proces tak długo aż 

naostrzysz połowę łańcucha. 

 

 

 

 

5. Po naostrzeniu połowy łańcucha, wyłącz maszynę 

naciskając czerwony przycisk (#25) i odłącz narzędzie od 

prądu.  

 

6. Poluźnij blokadę koła (#46) i ustaw pierwotny kąt 

nachylenia, tak żeby pierwszy ząb który nie został 

naostrzony ustawił się naprzeciwko śruby (#53) i 

ustawiony jak wyjaśniono na stronie 5. Zobacz zdjęcie 11. 

 

7. Naostrz drugą połowę łańucha tak samo jak pierwszą. 

Trzymaj się identycznych procedur. 

            

Zdjęcie 11 

Zdjęcie 10 
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Konserwacja 

1. Przechowuj ostrzałkę czystą i wolną od kurzu, brudu i resztek metalu. 

2. Nie używaj tarczy jeżeli jej powierzchnia jest naruszona, pęknięta lub zużyta. Możesz sprawdzić tarczę w celu 

wykrycia uszkodzeń niewidocznych gołym okiem, przez uniesienie jej w powietrzu wkładając palec w środkowy 

otwór i delikatne uderzanie w tarczę niemetalowym przedmiotem (np. rączką wkrętaka). Jeżeli tarcza jest w dobrym 

stanie, wyda metaliczny dźwięk. Przytłumiony dźwięk może wskazywać na uszkodzenie wewnętrzne tarczy. 

3. Wymień tarczę kiedy jej średnica zmaleje do około 8 cm. 

 

Lista części 

Częś

ć# 

Opis Część# Opis 

1 Zabezpieczenie 30 Śruba 

2 Osłona tarczy 31 Zacisk 

3 Nakrętka 32 Śrubka 

4 Płytka dociskowa 33 Lewa osłona 

5 Tarcza 34 Podkładka płaska 

6 Wał wyjściowy 35 Śrubka 

7 Łożysko 36 Śrubka 

8 Osadzenie wału 37 Pręt 

9 Pas synchronizujący 38 Spring 

10 Nakrętka 39 Śrubka 

11 Duże koło pasowe 40 Podstawa 

12 Lewa osłona silnika 41 Nakrętka 

13 Śruba 42 Podkładka płaska 

14 Nakrętka 43 Sprężyna 

15 Łożysko 44 Podkładka płaska 

16 Małe koło pasowe  45 Śrubka 

17 Szczotka węglowa 46 Blokada koła 

18 Uchwyt szczotki węglowej 47 Podkładka 

19 Wirnik 48 Nakrętka 

20 Stojan 49 Podkładka płaska 

21 Śruba 50 Dysk mocujący 

22 Płytka dociskania linii 51 Nakrętka 

23 Kabel zasilający 52 Śrubka 

24 Prawa osłona silnika 53 Blokada łańcucha 

25 Przycisk 54 Nakrętka 

26 Nakrętka 55 Nakrętka 

27 Kondensator 56 Prawa osłona 

28 Łańcuch 57 Nakrętka 

29 Śruba 58 Śruba 
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PROSIMY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE PONIŻSZĄ INFORMACJĘ 

PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR DOSTARCZYLI SPIS ORAZ DIAGRAM CZĘŚCI W TEJ 

INSTRUKCJI JAKO MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z BUDOWĄ SPRZĘTU. PRODUCENT I/LUB 

DYSTRYBUTOR NIE TWIERDZĄ I NIE DAJĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ŻE KLIENT JEST ZDOLNY 

I POSIADA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I/LUB UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ WYMIANY 

NIEKTÓRYCH CZĘŚCI. W ZASADZIE, PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR JEDNOZNACZNIE 

ZAZNACZAJĄ, ŻE WYMIANĘ CZĘŚCI MOŻE PRZEPROWADZIĆ JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY 

TECHNIK W AUTORYZOWANYM SERWISIE PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA, A NIE 

SAMODZIELNIE PRZEZ KLIENTA ZAKUPUJĄCEGO NARZĘDZIE. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE 

CAŁE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SAMODZIELNIE WYKONANE NAPRAWY, 

WYMIANĘ CZĘŚCI CZY INGERNECJE WE WNĘTRZU NARZĘDZIA. 
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Uwaga: Niektóre części są wymienione i pokazane tylko dla celów obrazowych, i nie są dostępne osobno jako 

części zamienne. 

Rysunek montażowy 

 


