
BRUSILNIK ZA VERIGE MOTORNIH ŽAG 

 

Barva: rumena-črna. Dimenzija: 21*14*3,5 cm . Material: plastika, brusilni kamen. Neto 
masa: 500 g. Uvoznik in distributer: Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, 
Slovenija. Proizvedeno: PRC 

 

      

 

 

 



NAVODILA ZA UPORABO:  

 

1. KORAK: Potegnite varnostno zaporo in odprite brusilec. 

2. KORAK: Pritrdite žago v dva vijaka na brusilcu. 

3. KORAK: Zaprite brusilec in pritrdite varnostno zaporo. 

4. KORAK: Rahlo pritiskajte nožico brusilca z nameščeno žago ob stabilno podlago, da 

se dotika brusilnega kamna.  

 

NASVETI ZA UPORABO:  

- Na brusilni kamen v notranjosti brusilca nanesite nekaj kapljic olja, da ga lahko 

potisnete zelo rahlo ob brušenju verige. 

- Zaradi varnosti verižne žage morate nežno pritisniti brusilec, da se izognete 

prekomernemu ostrenju in poškodb zobnika ter brusnega kamna. 

- Ko zaženete motorno žago, rahlo pritisnite nožico brusilnika ob trden predmet, da se 

veriga žage dotika brusilnega kamena za 3-5 sekund. 

- Pri ostrenju verige ne pozabite pritrditi in priviti vijakov. 

- Pred uporabo zaprite varnostno zaporo in se prepričajte, da se zaskoči in pritrdi. 

 

 

Najprej se pozanimajte pod katerim kotom brusite motorno žago.  
 
Večina motornih žag boste brusili pod kotom 25-25°. Žaga je dobro 
obrušena, ko bodo vsi zobje enake dolžine. 

 

 

 

 

 

 



VARNOSTNA OPOZORILA: 

Preden pričnete z brušenjem verižne žage, natančno preberite navodila za uporabo in 

preglejte splošno stanje orodja. 

Preverite: 

- ohlapne dele strojne opreme, 

- neskladnost ali vezavo gibljivih delov, 

- za morebitne razpoke ali zlomljene dele. 

Pred vsako uporabo preverite, da je žaga pravilno pritrjena v brusilnik žage in da je 

varnostna zapora pravilno zaprta. 

Pripravite delovni prostor 

Delovni prostor naj bo svetel in pospravljen. Ob uporabi se lahko pojavijo iskre. Zato je 

pomembno, da se v bližini ne nahajajo snovi in predmeti, ki so lahko vnetljivi. 

Poskrbite, da pri delu nihče ne bo motil vaše koncentracije ali vas drugače oviral. Nepazljivost 

lahko privede do poškodb. Vsakdo, ki je z vami v delovnem prostoru naj uporablja zaščitno 

opremo. Ob brušenju lahko iz žage odletijo drobni delci v neposredno delovno bližino 

Uporabljajte zaščitno opremo 

 

Med brušenjem motorne žage nosite zaščitno opremo. Za zaščito obraza pred letečimi delci 

uporabite zaščitna očala in po potrebi masko za zaščito pred prahom. Oblecite si delovni 

predpasnik. 

Po potrebi uporabite slušnike in rokavice. Dolgotrajna izpostavljenost intenzivnemu hrupu 

lahko povzroči izgubo sluha. 

Nevarnost telesnih poškodb! 

 

Pri neustrezni uporabi brusilne naprave obstaja nevarnost telesnih poškodb. 

- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih brusilnih plošč. 

- Brusilno napravo uporabljajte samo, če je nameščena na ustrezni podlagi. 

- Brusilno ploščo namestite na zlahka dostopno, ravno, suho in pred prahom zaščiteno 

podlago. Montažna plošča mora biti najmanj 8 cm na podlagi. 



- Brusilne naprave ne namestite na vroče površine ali v njihovo bližino. 

- Brusilne naprave ne uporabljajte več, če so na njenih sestavnih delih razpoke ali zlomi 

ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi 

originalnimi nadomestnimi deli. 

- Brusilno napravo uporabljajte samo za brušenje verig žag. Nikoli ne brusite ali ostrite 

drugih materialov. 

VZDRŽEVANJE ORODJA: 

Po končanem delu nastavek počistite. 

 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka 
ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje 
izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih 
sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri 
varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se 
obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer 
ste izdelek kupili. 
 

 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 


