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Combimatic

1 Johdanto
1.1 Tärkeää tietoa käyttäjälle
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat koneen tai käytät sitä, sinun on luettava tämän käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.

1.2 Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen turvallinen asennus, käyttö ja perushuolto.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös koneen osat sekä saatavilla olevat eri varusteet ja varaosat.

1.3 Käyttötarkoitus
Konetta saa käyttää vain moottorisahojen, metsäkoneiden ja harvestereiden teräketjujen teroittamiseen.
Se teroittaa automaattisesti leikkuuhampaat ja ketjujen syvyyssäätöhampaat. Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Käyttötarkoituksen vastainen käyttö
Konetta ei saa käyttää ulkona tai tavalla, jota ei ole kuvattu tässä ohjeessa.

1.4 Säädösten mukaisia tietoja
Säädökset on esitetty alla. Koneen mukana toimitetaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat koneen tai käytät sitä, sinun on luettava tämän käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.
Direktiivi/standardi

Kuvaus

2006/42/EY

Konedirektiivi (MD)

2014/35/EU

Pienjännitedirektiivi (LVD)

2014/30/EU

Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)

EN-ISO:12100:2010

Koneturvallisuus – Peruskomponentit, yleiset suunnitteluperiaatteet

EN 60204-1:2006

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 61000-6-3:2007

Päästöstandardi asuin- ja liiketiloille sekä kevyen teollisuuden ympäristöön

EN 55014-1:2017,
EN 55014-2: 2015

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset kodinkoneille,
sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille – Osa 1: Päästöt - Osa 2: Häiriönsieto
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1.5 Arvokilpi
Tämä arvokilpi sijaitsee koneen teroituspäässä.

Auto Chain Grinder

Model: Combimatic
Input: 12V DC 12A, no: 3250rpm
Arbor: Ø 16mm
Mfg: 2016-43 Weight: 48 kg
S/N: 12345 Made in Sweden

762 31 Rimbo, Sweden

1.6 Kierrätystietoja
Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.
Ne on kierrätettävä erikseen. Kierrätä paikallisten ohjeiden ja määräysten mukaan.
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2 Turvallisuus
2.1 Turvallisuustiedot
Tämä kohta sisältää sähkötyökalua koskevat turvallisuustiedot. Tämä käyttöopas sisältää VAROITUKSIA,
HUOMAUTUKSIA ja TÄRKEÄÄ-ilmoituksia, jotka koskevat sähkötyökalun turvallista käyttöä.
VAROITUS

V
 aroitus kertoo tilanteista, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman,
ellei ohjeita noudateta. Älä jatka, ellei kaikkia ehtoja ole hyväksytty ja toteutettu.

HUOMAUTUS H
 uomautus kertoo tilanteista, jotka voivat aiheuttaa laitevaurion, ellei ohjeita noudateta.
Älä jatka, ellei kaikkia ehtoja ole hyväksytty ja toteutettu.
TÄRKEÄÄ

 ÄRKEÄÄ-huomautus viittaa tietoihin, jotka ovat tärkeitä koneen ongelmattomalle
T
ja optimaaliselle käytölle.

2.2 Turvallisuusohjeet
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat sähkötyökalun tai käytät sitä, sinun on luettava tämän käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet,
kuvat ja tekniset tiedot. Jos kaikkia alla lueteltuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku,
tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS Käytä sähkötyökalua sisällä kuivassa tilassa, jossa on hyvä valaistus ja tasainen lattia.
Älä anna koneen kastua tai edes kostua. Älä aseta sähkötyökalua kaasun, nesteiden tai muiden sellaisten
materiaalien läheisyyteen, jotka voivat syttyä tai räjähtää.
VAROITUS Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee mitään
muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Muokkaamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
VAROITUS Sähkötyökalu on aina kiinnitettävä lattiaan. Varmista turvallinen kiinnitys.
VAROITUS Älä käytä sähkötyökalua räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn läsnä ollessa tai syttyvien materiaalien läheisyydessä. Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä,
jotka voivat sytyttää tällaiset materiaalit.
VAROITUS Käyttäjä saa huoltaa sähkötyökalua vain käsikirjassa kuvatulla tavalla.
Vain hyväksytyt ja koulutetut huoltohenkilöt saavat huoltaa sähkötyökalua.
VAROITUS Varmista, että virta on katkaistu ennen kuin asennat, käytät tai huollat sähkötyökalua.
VAROITUS Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojattua virtalähdettä.
Vikavirtasuojan käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
VAROITUS Jotta vältät virheet ketjuja teroitettaessa, on erittäin tärkeää ymmärtää, miten kone toimii.
Lue ohjeet huolellisesti ennen sähkötyökalun käyttöä.
VAROITUS Käytä suojalaseja, sillä sähkötyökalu voi kipinöidä teroituksen yhteydessä.
VAROITUS Käytä kuulonsuojaimia – kuulovaurion vaara.
VAROITUS Käytä suojakäsineitä – hiomalaikan tai ketjun aiheuttamien viiltohaavojen vaara.
VAROITUS Varo liikkuvia osia – puristumisvaara.
VAROITUS Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos se ei toimi oikein!
VAROITUS Ennen kuin ketjua teroitetaan varmista, ettei teroituslaikka ole haljennut eikä tärise tai vääntyile.
Jos teroituslaikka on vahingoittunut, se on vaihdettava välittömästi, ks. luku 6.3, “Teroituslaikan vaihto ja laikan
suojan kiinnitys” Jos käytön aikana ilmenee epänormaalia tärinää, pysäytä sähkötyökalu välittömästi ja tarkista
teroituslaikan kunto.
VAROITUS Liitä ilmaletkut ja -kaapelit nippusiteillä varmistaaksesi, että kukaan ei pääse kompastumaan niihin.
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VAROITUS Turvallisuusriskin välttämiseksi vain valmistaja tai hyväksytyt ja koulutetut huoltoteknikot voivat
vaihtaa virtajohdon.
HUOMAUTUS Käytä vain valmistajan toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.
HUOMAUTUS Jos jakoa ei ole asetettu oikein, ketju työntyy väärään teroitusasentoon. Se voi rikkoa ketjun.
HUOMAUTUS Jos hammaslenkin metalli muuttuu siniseksi teroituksen aikana, nopeus on asetettu liian
suureksi ja metalli ylikuumenee. Tämä voi aiheuttaa leikkaavan hampaan metallin ominaisuuksien heikkenemisen.
Vaihda vahingoittunut hammaslenkki tai teroita ketju uudelleen.
HUOMAUTUS On suositeltavaa, että työkalu saa virtaa aina vikavirtasuojan kautta, jonka jäännösvirta
on enintään 30 mA.
VAROITUS Puhdista sähkötyökalu. Estä konerikko poistamalla teroituspöly päivittäin.
Käytä pölynimuria, harjaa tai vastaavaa koneen puhdistamiseen.

2.3 Merkit ja symbolit
Katso alla olevasta taulukosta tietoja tuotteessa käytetyistä merkeistä ja symboleista:
Merkki/
symboli

Kuvaus
Varoitus! Varoitus kertoo tilanteista, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman, ellei ohjeita
noudateta. Älä jatka, ellei kaikkia ehtoja ole hyväksytty ja toteutettu.

Viiltovammojen vaara. Pidä sormet poissa alueelta, laitteen ollessa käynnissä.

Ruhjevammojen vaara. Pidä sormet poissa alueelta, laitteen ollessa käynnissä.

Ennen kuin asennat tai huollat koneen tai käytät sitä, sinun on luettava käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.

Käytä aina suojakäsineitä koneen käytön aikana.

Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia koneen käytön aikana.
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3 Tuotteen kuvaus
3.1 Tuotekatsaus
Combimatic Auto Chain Grinder on kone ketjujen teroitukseen. Konetta voi käyttää moottorisahojen,
metsäkoneiden ja harvestereiden teräketjujen teroittamiseen (jaot 3/4” ja .404”). Jalustaan on kiinnitetty
paineilmakäyttöinen ketjunkiristin. Se kiinnittää ja kiristää ketjun teroituksen ajaksi. Jalustassa on kaksi
ketjutelinettä, jotka helpottavat teroitettujen ketjujen erottamista ketjuista, joita ei vielä ole teroitettu.
Erikoispitkiin ketjuihin on saatavana lisävarusteita.
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3.2 Näkymä edestä

A

B

J

C
D

I
H

F

G

E
K

Nro

L M

N

O

Osa

Kuvaus

A

Teroituspää

Pitää teroituslaikan oikeassa asennossa.

B

Laskuri

Asettaa teroitettavien leikkureiden määrän.
Katso kohta 3.6.1, “Laskuri”.

C

Ohjauspaneeli

Säätimet käynnistävät ja pysäyttävät koneen eri toimintoja.
Lue lisää kohdasta 3.6, “Säätimet”.

D

Ketjuripustimet

Ripustimet molemmilla puolilla teroitettuja ja teroittamattomia
ketjuja varten.

E

Jalusta

Pitää koneen paikallaan.

F

Paineilmatoiminen ketjunkiristin

Kiinnittää ketjun oikeaan asentoon.

G

Teroituslaikka

Laikka, joka teroittaa ketjun.

H

Teroituslaikan keskitysnuppi

Keskittää teroituslaikan ketjun yläpuolelle.

I

Teroitussyvyyden nuppi

Asettaa kourujen teroitussyvyyden

J

Ketjun työntimen säätönuppi

Asettaa teroituksen pituuden.

K

Virtalähteen kaapeli

Syöttää koneelle sähköä.

L

Ketjun työnnin

Vie ketjun pidikkeen läpi.

M

Ketjun pidike

Asettaa ketjun paikalleen sen siirtyessä koneeseen.

N

Kohdistusruuvi vasemmalle/oikealle

Asettaa vasemman ja oikean leikkurin samaan pituuteen.

O

Ylälevyn kulman ruuvi

Asettaa ylälevyn kulmaan 0–35°. Oletus 30°.
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3.3 Näkymä takaa

A
B

C

G

D

E
F

Nro

Osa

Kuvaus

A

Jaon säätösiiveke

Tekee jaon likimääräisen asetuksen.

B

Teroituspään kansi
ja teroituslaikan suoja

Suojaavat teroituspäätä ja laikkaa.
Suojaavat myös käyttäjää kipinöiltä teroituksen aikana.

C

Ylälevyn kulman asteikko

Näyttää ylälevyn kulman asteikolla 0–35°. Oletus: 30°. Se
asetetaan ylälevyn kulman ruuvilla (O etunäkymäkuvassa).

D

Pään kallistuskulman asteikko

Näyttää pään kallistuskulman asteikolla 50–90°. Oletus: 60°.

E

Vaijeri

Ohjaa teroituspään vertikaalista liikettä.

F

Vaijerin säätönupit

Säätää vaijeria, joka ohjaa teroituspään vertikaalista liikettä.

G

Pään kallistuskulman mutteri

Asettaa pään kallistuskulman pään kallistuskulman asteikolla. (D)
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3.4 Teroituspää
Teroituspään teroituslaikka teroittaa ketjut. Laikan tyyppi, ylälevyn kulmat, teroituspään asetukset ja teroituslaikan
profiili määräävät ketjun teroituksen.

D
C

B
A

Nro

Osa

Kuvaus

A

Teroituslaikka

Teroittaa ketjun.

B

Teroituslaikan mutteri

Pitää teroituslaikkaa paikallaan.

C

Teroituslaikan suoja

Suojaa käyttäjää ja teroituslaikkaa, kun ketjua teroitetaan.

D

Kiinnitysnupit

Kiinnittää teroituslaikan suojan paikalleen.
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3.5 Paineilmatoiminen ketjunkiristin
Paineilmatoimisen ketjunkiristimen tarkoitus on kiinnittää ketju oikeaan käyttöasentoon.
Se pitää myös ketjun kunnolla kiristettynä teroituksen aikana.
Huomautus: Voit myös tilata pidennyssarjan pidempiä ketjuja varten. Katso kohta 8, “Varusteet ja varaosat”.

D

E

C

B

A
F
G

H

Nro

Osa

Kuvaus

A

Ketjunkiristimen tanko

Tanko, jota myöten kiristin liukuu ylös ja alas.
Kiristin liikkuu eri pituisten ketjujen mahdollistamiseksi.

B

Lukituskädensija

Lukitsee kiristimen paikalleen.

C

Suojakansi

Suojaa käyttäjää ruhjevammoilta.

D

Kiristintela

Mahdollistaa ketjun liikkumisen teroituksen aikana.

E

Kiristimen varsi / pikavapautus

Antaa käyttäjän kiristää ketjua tai vapauttaa ketju nopeammin
kuin lukituskahvaa käyttämällä (pikalukitustoiminto).

F

Paineilmatoimisen männän mutteri

Pitää paineilmatoimisen männän paikallaan.

G

Ilmaletku

Tuo kiristimelle paineilmaa.

H

Paineilmatoiminen mäntä.

Antaa kiristimelle joustavuutta.
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3.6 Säätimet

E

A
B

F

C

G
H

D

Nro

I

Osa

Kuvaus

A

Reset-painike

Nollaa laskurin.

B

Teroitusnopeuden säätönuppi

Asettaa teroitusnopeuden.

C

Ketjun työntimen kytkin

ON: käynnistää ketjun syötön, jotta ketju liikkuu eteenpäin.
OFF: pysäyttää ketjun syötön.

D

Pysäytyspainike

Sammuttaa virran ja pysäyttää koneen. Pysäytyspainiketta
käytetään koneen sammuttamiseen käytön jälkeen ja
hätäkatkaisun suorittamiseen.

E

Laskurin numeropainikkeet

Asettaa laskurin numerot.

F

Laikkamoottorin kytkin

Käynnistää teroitusmoottorin.

G

Vianmäärityksen merkkivalot

Osoittavat koneessa mahdollisesti olevia ongelmia. Katso kohta
7.4, “Vianmäärityksen merkkivalot”.

H

Teroituspään asentopainike

Muuttaa teroituspään kulmaa vasemmalta oikealle tai päin vastoin.

I

Virtapainike

Kytkee koneen päälle.
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3.6.1 Teroitusnopeuden säätönuppi
Teroitusnopeuden säätönuppi asettaa teroituslaikan nopeuden. Nopeutta voidaan säätää leikkuuhampaiden
0–4 mm poikkeamaa varten. Teroitus tapahtuu hitaalla vauhdilla sykäyksittäin.

3.6.2

Laskuri
Laskuri koostuu näytöstä ja painikkeista, jotka määrittävät teroitettavien leikkureiden määrän.
Ennen kuin käynnistät koneen, käytä painikkeita ohjelmoimaan teroitettavien leikkuuhampaiden lukumäärä.
Kone pysähtyy automaattisesti, kun ohjelmoitu määrä leikkuuhampaita on teroitettu.
• Näytön alemmat numerot kertovat, kuinka monta leikkuuhammasta teroitetaan, ennen kuin kone pysähtyy
automaattisesti. Ensimmäinen numeropainike (I) asettaa ensimmäisen numeron (1xxx–9xxx), toinen
painike asettaa toisen numeron (x1xx–x9xx) jne. Laskuri voidaan asettaa laskemaan jopa 9999 teroitettua
leikkuuhammasta. Leikkuuhampaiden määrä tallennetaan muistiin, kunnes määrä asetetaan seuraavan kerran.
• Ylempi numero näyttää jo teroitetut leikkuuhampaat. Tämä luku kasvaa yhdellä jokaisesta teroitetusta
leikkuuhampaasta. Tämä laskuri voidaan nollata käyttämällä "reset"-painiketta.

3.7 Yleistä ketjusta
Tässä osassa kuvataan normaalin ketjun osat.

A

A
R

D

L

C

B
Nro

Osa

Kuvaus

E

G
F

A

Leikkurit

R: oikea leikkuri. L: vasen leikkuri.

B

Vetolenkki

Lenkin alaosa. Käytetään työntämään ketjua eteenpäin esim. moottorisahassa.

C

Kiinnityshihna

Leikkureita erottavat lenkit.

D

Leikkuuhammas

Leikkurin osa, joka leikkaa ketjua.

E

Kouru

Tila leikkuuhampaan ja syvyyssäätöhampaan välillä.

F

Niittireikä

Reikä, johon niitti laitetaan.

G

Syvyyssäätöhammas

Leikkurin etuosa.
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3.8 Tekniset tiedot
Parametri

Arvo

Syöttöjännite

12–15 V DC

Teho

144 W

Virta

12 A

Ylivirtasuoja

Automaattinen sulaketyyppi ptc

Teroituslaikan pyörimisnopeus

3 250 rpm

Teroituslaikan reunanopeus

25 m/s

Teroituslaikan mitat
(toimitukseen sisältyvät teroituslaikat)

Ulkohalkaisija (OD) × Leveys (W) × Sisähalkaisija (ID):
150 mm x 4,8 mm x 16 mm
150 mm x 7,9 mm x 16 mm 150 mm x 9,5 mm x 16 mm

Koneen enimmäismitat

Pituus (L) x Leveys (W) x Korkeus (H):
480 mm x 330 mm x 520 mm (18,9″ x 12,9″ x 20,4″)

Mitat, jalusta

Pituus (L) x Leveys (W) x Korkeus (H):
345 mm x 360 mm x 1 070 mm (13,5″ x 14,1″ x 42,1″ )

Koneen paino

16,9 kg

Paino, jalusta sisältäen muuntimen

33 kg

Paineilman syöttöpaine

0,5–0,8 MPa (5–8 bar, 75–116 psi)

Äänentehotaso LwA (käytössä)

92 dB(A)

Äänenpainetaso LpA (käytössä)

79 dB(A)
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4 Asennus

4.1 Turvallisuus asennuksen aikana
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat koneen tai käytät sitä, sinun on luettava tämän käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS Käytä aina suojakäsineitä, suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka sopivat
kulloiseenkin tehtävään.

4.2 Käyttöpaikan vaatimukset
VAROITUS Käytä konetta sisällä kuivassa tilassa, jossa on hyvä valaistus ja tasainen lattia.
Älä anna koneen kastua tai edes kostua. Älä aseta laitetta kaasun, nesteiden tai muiden sellaisten
materiaalien läheisyyteen, jotka voivat syttyä tai räjähtää.
VAROITUS Kone on aina kiinnitettävä lattiaan. Varmista turvallinen kiinnitys.
Huomautus: Koneen voi kiinnittää penkille tai mukana toimitettavalle jalustalle.
Huomaathan, että penkkiasennukseen tarvittavia kiinnikkeitä ei toimiteta koneen mukana.

4.3 Koneen purkaminen pakkauksesta
Huomautus: Videoesittely koneen pakkauksesta purkamisesta, kokoamisesta, asentamisesta ja käytöstä
on saatavilla osoitteessa Markusson.se
1.	 Pura kollit.
Huomautus: Säilytä toimituskollit ja pakkausmateriaali. Tarvitset niitä, jos konetta siirretään tai lähetetään
huoltoon. Kollit ja pakkausmateriaalit vähentävät kuljetusvahinkojen vaaraa.
2.	 Varmista, että toimitus sisältää kaikki alla luetellut osat:
• Combimatic Auto Chain Grinder -ketjunteroituslaite
• jalusta (sis. ruuvisarjan, mutterit ja pultit kokoamiseen)
• paineilmatoiminen kiristin, ilmaputket ja 2 nippaa erityyppisille kompressoreille
• muuntaja (ja 2 kiinnitysruuvia)
• Combimatic Auto Chain Grinder -käyttöohje (tämä asiakirja)
• suorakulmainen profiilikivi (55 x 15 x 15 mm), profiilimalli (valkoinen 3/4-ketjuille ja punainen .404-ketjuille)
ja kuljetuslukko
• ketjun työnnin syvyyssäätöhampaan teroittamiseen
• työkalusarja, jossa on: kuusiokoloavain, jota käytetään ylälevyn kulman muuttamiseen
kuusiokoloavain, jota käytetään kiristämiseen
työntömitta (0,05 mm), jota käytetään vaijerin säätämiseen
• teroituslaikan suoja, asennettu
• 3 erityyppistä keraamista teroituslaikkaa
• ruuvit, mutterit ja pultit kokoamiseen
Huomautus: Käytön helpottamiseksi voit myös käyttää omia työkaluja koneen kokoamisessa.
3.	 Poista pakkausmateriaalit. Jätä vain nippusiteet ja kuljetuslukko, jotka pitävät teroituspään paikallaan.
Poista ilmaletkun liittimen pakkausmateriaali.
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4.4 Jalustan kokoaminen
HUOMAUTUS Combimatic Auto Chain Grinder -kone on aina kiinnitettävä lattiaan. Varmista turvallinen kiinnitys.
Konetta jalustalle asennettaessa aloitetaan jalustan kokoamisesta. Jalustassa on neljä osaa: kaksi sivua, yksi pohja
ja yksi etukappale.

A

2x

B

1x

C

1x
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D

2x

E

F

G

H

2x

3x

12x

4x

I

J

K

L

2x

7x

3x

2x
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1.	 Aloita asettamalla pohjakappale lattialle.
Aseta etukappale pohjakappaleen päälle
ja kohdista reiät kulmiin edessä oikealla
ja vasemmalla. Kiinnitä etukappale pohjaan
pulteilla kahden reiän läpi käyttämällä
mukana toimitettua jakoavainta.

G

2.	 Kiinnitä seuraavaksi kaksi sivukappaletta
toisiinsa mukana toimitetuilla pulteilla reikien
läpi kahden kappaleen leikkauspisteessä,
jolloin saat aikaan sivutukikappaleen.

3.	 Jalustan kokoaminen viimeistellään
kiinnittämällä sivutuki pultilla ensin
alustaan ja sitten etukappaleeseen.

G

4.5 Paineilmatoimisen
ketjunkiristimen kokoaminen
Paineilmatoiminen ketjunkiristin kootaan
laittamalla jalusta lattialle etupuoli ylöspäin.
1.	 Kiinnitä ensin kädensija paineilmatoimiseen
ketjunkiristimeen.

J
G
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2.	 Työnnä sitten tanko yksikön läpi ja työnnä
tangon pohjaosa jalustan pohjaan.

4.	 Älä kiristä pulttia kokonaan. Kun pultti on
paikallaan, työnnä se jalustan yläosassa
olevaan rakoon ja kiristä pultti.
5.	 Kun yläosa on kiinnitetty, käytä toista
mutterisarjaa ja pultteja tangon pohjaosan
kiinnittämiseksi jalustaan. Kun olet kiinnittänyt
sekä pohjan että yläosan, laita jalusta takaisin
pystyasentoon.
6.	 Paineilmatoimiseen ketjunkiristimeen on
kiinnitettävä kaksi ilmaletkua, joista toisen
päähän on kiinnitetty ilmaliitin ja toisen ei.
7.	 Aseta letku, jossa liitintä ei ole, jalustan
vasemmalla puolella olevan reiän läpi takaa
eteen. Vie letku tangon takaosan läpi ja työnnä
se paineilmatoimiseen kiristimeen, kunnes se
istuu paikallaan.

3.	 Kiinnitä tanko ylhäältä aloittaen. Aseta mukana
toimitettu mutteri reiän yläosaan ja aseta pultti
tangon pohjasta yläosaa kohti ja sen jälkeen
mutterin läpi.

Kiinnitä sitten ketjunpitimet, joiden avulla voit
pitää ketjuja ylhäällä maasta. Työnnä mukana
toimitetut pitkät pultit jalustan molemmilla puolilla
oleviin reikiin ja kiinnitä ne paikalleen 13 mm:n
(0,5") jakoavaimella.

E

J
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8.	 Jalusta on kiinnitettävä lattiaan jalustan
pohjassa olevien reikien läpi.
Huomautus: Koneen mukana ei ole toimitettu
pultteja.
9.	 Kun jalusta on asennettu ja kiinnitetty,
kiinnitä AC/DC-muuntaja jalustan takaosaan
kohdistamalla kaksi reikää, jotka sijaitsevat
ylä- ja alareunassa, jalustan reikiin.

K

11.	 Jos haluat liittää AC/DC-muuntajan
koneeseen, kytke musta ja punainen virtajohto
ohjauspaneeliin koneen vasemmalla puolella
olevan aukon kautta.
Huomautus: Parhaan suorituskyvyn saat
käyttämällä koneen mukana toimitettua
muuntajaa.
VAROITUS Aseta virtamuuntaja paikkaan,
jossa on mahdollisimman vähän pölyä ja missä
se on koneen kipinöiden ulottumattomissa.
12.	 Ilmayksikön liittämiseksi liu'uta
paineilmatoimiseen ketjunkiristimeen kiinnitetty
ilmaletku koneen takana olevaan aukkoon,
jossa on merkintä "out". Aseta toinen ilmaletku
aukkoon, jossa on merkintä "in". Liitä
seuraavaksi letku ja liitäntäyksikkö
paineilmakompressoriin, jonka painealue on
0,5–0,8 Mpa (5–8 baaria).

K

OUT
IN

10.	 Aseta seuraavaksi kone jalustalle. Kiinnitä se
jalustaan sen takana olevien kolmen reiän läpi
mukana toimitetuilla pulteilla ja muttereilla.

F

F
I
L
J

K

VAROITUS Liitä ilmaletkut ja -kaapelit
nippusiteillä varmistaaksesi, että kukaan ei
pääse kompastumaan niihin.
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4.6 Koneen asentaminen penkkiin

4.7 Teroituslaikan asentaminen ja keskitys

Vaihtoehtona koneen asentamiseksi jalustaan
on koneen asennus penkkiin.

Ensimmäinen vaihe koneen valmistelussa on
asentaa ja keskittää sopiva teroituslaikka.

TÄRKEÄÄ: Vaikka konetta voidaan käyttää
ketjupainolla varustetulla penkillä, on erittäin
suositeltavaa käyttää sitä jalustan ja kiristimen
kanssa parhaan hiontatuloksen saamiseksi.

Koneen mukana on toimitettu kolme laikkakokoa:
4,8 mm, 7,9 mm ja 9,5 mm. Laikkojen halkaisija
on 150 mm ja keskiön koko 16 mm. On tärkeää
valita sopiva paksuus jokaiselle ketjulle.

Penkkiasennus tarjoaa joustavuutta ja mahdollistaa
ketjujen teroittamisen ja käytön käytännöllisesti
mistä tahansa pistorasiasta tai 12 V:n virtalähteestä.

Oikea laikkakoko on merkitty käyttöoppaaseen
tai ketjupakkaukseen.

VAROITUS Aseta virtamuuntaja paikkaan,
jossa on mahdollisimman vähän pölyä ja missä
se on koneen kipinöiden ulottumattomissa.
Jos konetta ei käytetä jalustan ja pneumaattisen
kiristimen kanssa, sitä pitää käyttää ketjupainon
kanssa, jotta ketjut saadaan teroitusta varten
sopivan kireälle. Ketjupaino on saatavana erikseen
(katso kohta 8, “Varusteet ja varaosat”).

VAROITUS Tarkista teroituslaikka ja varmista,
ettei se ole murtunut tai muuten vaurioitunut.
Laikan kunnon voi tarkistaa yksinkertaisella testillä.
Pitele laikkaa pystyssä keskireiästä. Työnnä laikan
reunaa varovasti jollain esineellä, joka ei ole metallia
(esim. ruuvimeisselin muovikahva). Jos laikasta
tulee tylppä, ei-metallinen ääni, se voi olla
vaurioitunut. ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ. RIKKINÄISET
LAIKAT ON VAIHDETTAVA HETI. Katso myös kohta
6.3, “Teroituslaikan vaihto ja laikan suojan kiinnitys”.

2mm

Kun teroituslaikka on tarkistettu,
olet valmis aloittamaan asennuksen.
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1.	 Irrota kuljetuslukko (A) ja nippusiteet (B),
jotka pitävät teroituspäätä paikallaan.

4.	 Aseta sitten sopiva laikka navan päälle ja
paina käsilläsi kohtalaisesti. Kiristä laikan
kiinnitysmutteri pitämään laikkaa paikallaan.

2.	 Irrota teroituslaikan suojus (C) päästäksesi

A

VAROITUS Laikan liian voimakas kiristys
voi aiheuttaa sen rikkoutumisen.

B

5.	 Aseta lopuksi suojus takaisin paikalleen
ja kiinnitä se paikalleen nupeilla.
VAROITUS Älä koskaan käynnistä
konetta ilman paikallaan olevia suojia.
6.	 Ennen koneen käyttöä on tarkistettava,
että laikka on asennettu oikein.
7.	 Katkaise virta ja pyöritä laikkaa varovasti.
Tarkista, ettei se heilu.

käsiksi pyörän kiinnitysmutteriin (B). Irrota
suojus kääntämällä kahta kiinnitysnuppia (D).

D
C

B
A
3.	 Irrota kiinnitysmutteri navasta.

8.	 Varmista asianmukainen kokoonpano
kytkemällä verkkovirta ja kääntämällä
laikan virtakytkin päälle, kun itse seisot
sivussa. Tarkkaile heilunnan tai muun häiriön
aiheuttamaa tärinää.
VAROITUS Pidä sivulliset turvallisella
etäisyydellä koneesta käytön aikana.
Huomautus: Jotta koneen paras suorituskyky
saadaan irti, tulee varmistaa, että laikka
on keskellä pidikettä. Lisätietoja saa tästä
käyttöoppaasta tai mukana toimitetusta videosta.

4.8 Koneen testaus ennen käyttöä
1.	 Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit
on poistettu.
2.	 Varmista, että ilmaletkut ja johdot
on liitetty oikein.
3.	 Varmista, että kone on kiinnitetty
tukevasti jalustaan.
4.	 Varmista, että kone on tasaisella alustalla.
Jos kone heilahtelee tai jos pinta ei ole
tasainen, kiinnitä jalusta lattiaan ruuveilla.
5.	 Suorita teroitustesti sen varmistamiseksi,
että kone toimii oikein. Katso kohta 7.2,
“Teroitustesti”.

Combimatic_v2_FI_210315 21

Käyttö

5 Käyttö

Combimatic

1.	 Käynnistä kone painamalla virtapainiketta.

5.1 Turvallisuus käytön aikana
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat
koneen tai käytät sitä, sinun on luettava tämän
käyttöoppaan turvallisuustiedot. Noudata tämän
käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset
tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS Teroituslaikka voi pudota kädellesi
ja aiheuttaa vammoja. Pidä sormet kaukana.
VAROITUS Käytä aina suojakäsineitä,
suojalaseja, kuulosuojaimia ja muita henkilökohtaisia
suojavarusteita, jotka sopivat kulloiseenkin
tehtävään.

2.	 Aseta teroitusnopeuden kytkin keskisuurelle
nopeudelle.

VAROITUS Jotta vältät virheet ketjuja
teroitettaessa, on erittäin tärkeää ymmärtää,
miten kone toimii. Luo ohjeet huolellisesti
ennen koneen käyttöä.
VAROITUS Ketju voi olla terävä.
Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi ketjuja.

5.2 Valmistelu käyttöä varten
Huomautus: Videoesittely koneen asentamisesta ja
käytöstä on saatavilla osoitteessa Markusson.se.

5.2.1 Teroituslaikan valmistelu

3.	 Aseta laikkakytkin asentoon ON.

VAROITUS Ennen kuin ketjua teroitetaan
varmista, ettei teroituslaikka ole haljennut eikä
tärise tai vääntyile. Suorita rengastesti, katso
kohta 4.7, “Teroituslaikan asentaminen ja keskitys”
Jos teroituslaikka on vahingoittunut, se
on vaihdettava välittömästi, ks. kohta 6.3,
“Teroituslaikan vaihto ja laikan suojan kiinnitys”.
Jos käytön aikana ilmenee epänormaalia tärinää,
pysäytä kone välittömästi ja tarkista teroituslaikan
kunto. Varmista, että kytkimet ovat pois päältä
ennen kuin kytket virran takaisin päälle.
Huomautus: Ennen kuin ketjua teroitetaan varmista,
että teroituslaikan reunat vastaavat ketjun tyyppiä.
Teroituslaikan kunto, tyyppi ja profiili ovat oleellisia
tekijöitä laitteen tarkan toiminnan kannalta.
Seuraavissa ohjeissa on tietoja siitä, kuinka
varmistetaan, että teroituslaikka on kunnossa ja sen
profiili on oikea.
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Jos teroituslaikka on vahingoittunut,
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5.	 Varmista, että teroituslaikan reunat
vastaavat ketjun tyyppiä.
• Keraamiset laikat: Käytä profiilikiveä
(sisältyy toimitukseen) muotoilemaan laikan
reunoja. Käytä kevyttä pyyhkäisyä laikan
reunojen muovaamiseksi. Käytä mukana
toimitettua mallia varmistaaksesi oikean
sädemuodon käytettävän laikan mukaan.

6.	 Aseta laikkakytkin asentoon OFF.

7.	 Tarkista profiilimallin avulla, että teroituslaikalla
on sama profiili kuin teroitettavalla ketjulla.

5.2.2 Pään kallistuskulman asettaminen
Huomautus: Lue ketjunvalmistajan antamat tekniset
tiedot saadaksesi selville, mikä on
ketjullesi suositeltava pään kallistuskulma.
1.	 Käytä säädettävää jakoavainta avataksesi
koneen takana sijaitsevaa kallistuskulman
mutteria.

2.	 Käännä teroituspäätä asettaaksesi halutun
kallistuskulman (50–90°) kallistuskulmaasteikolla. Oletuskulma on 60°.

3.	 Kiristä kallistuskulman mutteri.

5.2.3 Ylälevyn kulman asettaminen
Huomautus: Lue ketjunvalmistajan antamat
tekniset tiedot saadaksesi selville, mikä on ketjullesi
suositeltava ylälevyn kallistuskulma.
1.	 Käytä koneen mukana toimitettua
kuusiokoloavainta ja avaa ylälevyn
kulman ruuvia enintään kolme kierrosta.

8.	 Toista vaiheita 4–8, kunnes laikkaprofiili on
sama kuin profiilimallin valittu profiili.
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2.	 Käännä teroituspäätä asettaaksesi
halutun ylälevyn kulman (0–35°) ylälevyn
kulma-asteikolla. Oletuskulma on 30°.

6.	 Toista vaiheita 2–5, kunnes ylälevyn
kulmat ovat samat molempiin suuntiin.

5.2.4 Ketjun kiinnittäminen
HUOMAUTUS Käytä aina suojakäsineitä,
suojalaseja ja muita henkilökohtaisia
suojavarusteita, jotka sopivat kulloiseenkin
tehtävään.
1.	 Tarkista ketjujen kaksoisleikkurit (kaksi
vasenta leikkuria tai kaksi oikeaa leikkuria)
tai kaksoislenkkiliitokset ja varmista,
että ketju ei ole vaurioitunut. Kaksoisleikkurien
tai kaksoislenkkiliitosten merkintä helpottaa
niiden havaitsemista ketjua teroitettaessa.

3.	 Kiristä ylälevyn kulman ruuvi.

2.	 Aseta ketju teräleikkurin kanssa
syvyyssäätöhampaan vasemmalle
puolelle ketjun pidikkeen uraan.

4.	 Siirrä teroituspäätä molempiin suuntiin
pään kohdistuspainikkeella ja varmista,
että ylälevyn kulmat ovat samat.

5.	 Jos ylälevyn kulmat eivät ole samat
(esimerkiksi 26° oikeaan suuntaan ja 30°
vasempaan suuntaan), säädä muttereita (A)
puoli kierrosta kerrallaan.

3.	 Vedä ketjua käsin ja varmista, että se kulkee
vapaasti ketjun pidikkeessä eikä heilu.
HUOMAUTUS! Jos ketju ei pyöri vapaasti,
tai jos ketju pakotetaan alas uraan kiristimen
paineella, se voi jäädä kiinni syötön aikana.

A
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5.2.5 Ketjun kiristäminen

3.	 Laske kiristinvarsi pohjaan.

1.	 Avaa lukituskahvaa ja siirrä kiristintä
ylös tai alas ja tee riittävästi tilaa ketjun
asettamiseksi oikeaan paikkaan.

2.	 Nosta kiristysvarsi (jossa on pikalukitus)
ja aseta ketju kiristinrullan alle.
4.	 Siirrä kiristintä alaspäin, kunnes ketju on
tiukasti paikallaan. Pneumaattisen männän
mutterin ja pneumaattisen männän välissä
tulisi olla noin 10–15 mm:n aukko,
josta männän pitäisi näkyä.

10-15 mm
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5.	 Kiristä lukituskahva ketjun kiinnittämiseksi.
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7.	 Jos ketju on liian löysällä, toista prosessi.
Huomautus: Voit myös tilata pidemmän
kiristimen lyhyempiä ketjuja varten. Voit myös
tilata pidennyssarjan pidempiä ketjuja varten.
Katso kohta 8, “Varusteet ja varaosat”.

5.2.6 Ketjun työntimen asettaminen
1.	 Käynnistä kone painamalla virtapainiketta.

6.	 Paina ketjua varovasti kädelläsi kireyden
testaamiseksi. Ketju ei saa olla löysällä.

2.	 Paina teroituspään asetuspainiketta
siirtääksesi päätä niin, että se kallistuu
oikeaan aloitusasentoon seuraavaa
teroitettavaa hammaslenkkiä varten.

3.	 Nosta teroituspää ylimpään asentoon.
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4.	 Löysää jaon siipimutteria ja siirrä se
oikeaan jakoasentoon. Kiristä uudelleen.

Huomautus: Jaon säätö ei ole sama kuin
leikkaushampaan pituuden säätäminen
(katso kohta 5.2.8, “Leikkurin ylälevyjen
asettaminen samaan mittaan”).
5.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon ON.
Ketjun työntimen varsi vie nyt ketjua eteenpäin.

7.	 Aseta ketjun työntimen kytkin OFF-asentoon,
kun teroituspää on ylimmässä asennossaan
eikä ketjulukitus ole päällä.

8.	 Toista vaiheita 5–9, kunnes ketjun
työnnin pysähtyy oikeaan asentoon.
HUOMAUTUS Jos jakoa ei ole asetettu
oikein, ketju työntyy väärään teroitusasentoon.
Se voi rikkoa ketjun.

6.	 Varmista silmämääräisesti, että ketjun työnnin
lopettaa liikkeensä juuri hammaslenkin takana
olevan niitin yläpuolelle, kuten alla olevassa
kuvassa on esitetty.
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5.2.7 Teroituspituuden asettaminen
Käytä pientä nopeusasetusta, kun haluat
poistaa suuren määrän materiaalia, ja suurta
nopeusasetusta, kun haluat poistaa pienen
määrän materiaalia.
1.	 Käännä teroitusnopeuden säätönuppia
asettamaan koneen halutun nopeuden.

Combimatic

5.2.8 Leikkurin ylälevyjen asettaminen
samaan mittaan
Jos oikeaa (ulompi) ja vasenta (sisempi) leikkuria
ei ole teroitettu yhtä pitkiksi, toimi seuraavasti:
1.	 Tee teroitustesti koeketjulle ohjeiden
mukaan, katso 7.2, “Teroitustesti”.
2.	 Varmista, että oikea ja vasen leikkuuhammas
on teroitettu yhtä pitkiksi. Käytä koneen
mukana toimitettua mallia apuna mittauksessa.
Jos ne ovat eri pituiset, käännä samanpituisten
leikkuuhampaiden nuppia:
• myötäpäivään pidentääksesi oikean
leikkurin pituutta ja vähentääksesi
vasemman leikkurin pituutta tai
• vastapäivään vähentääksesi oikean
leikkurin pituutta ja pidentääksesi
vasemman leikkurin pituutta.

TÄRKEÄÄ Jos leikkurin metalli muuttuu
siniseksi teroituksen aikana, nopeus on asetettu
liian suureksi ja metalli ylikuumenee.
Tämä voi aiheuttaa leikkurin metallin
ominaisuuksien heikkenemisen. Vaihda
vahingoittunut leikkuri tai teroita ketju uudelleen.
2.	 Taita teroituspää alas teroitusasentoon.
3.	 Ketjunvalmistaja antaa suosituksen kourujen
teroitussyvyydestä. Aseta se kääntämällä
teroituspään takapuolella olevaa syvyyden
säätönuppia:

3.	 Toista teroitustesti, kunnes leikkurin ylälevyt
on teroitettu samaan mittaan. Katso kohta
3.2, “Näkymä edestä”, aseta (N) ja säädä
teroituslaikka ketjun pidikkeen alla olevan
kuvasymbolin mukaan.

5.2.9 Teroituslaikan keskittäminen
Laikan halkaisija pienenee, kun sitä käytetään.
Teroitussuhteiden ylläpitämiseksi laikan sijaintia
on muutettava, kun:
• laikka on kulunut tai
• ketjun jako on toinen ja tarvitaan toista laikkaa.
1.	 Käytä laikan keskitysnuppia keskittämään
laikka ketjun yli. Kourujen on oltava yhtä syvät
vasemman ja oikean hammaslenkin suhteen.
2.	 Teroita muutama lenkki ja tarkista tulos
silmämääräisesti. Jos teroitussyvyys ei ole
sama oikean ja vasemman hammaslenkin
kourun kohdalla, jatka seuraavaan vaiheeseen.
3.	 Käännä teroituslaikan keskitysnuppia ja siirrä
teroitusmoottoria ja laikkaa ylös tai alas.

• myötäpäivään, jolloin teroitus on matalampi tai
• vastapäivään, jolloin teroitus on syvempi.
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joka vastaa laikan halkaisijaa, kuten alla on
esitetty. Nämä asteikot ovat likimääräisiä ja
vain yleisiä ohjeita. Tarkkaile, että oikean ja
vasemman kourun teroitussyvyys on yhtä
suuri lopullista säätöä varten.
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Laikan halkaisija:
150 mm (5,9″) (uudet laikat)
140 mm (5,5″)
130 mm (5,1″)

Asteikko:
1–3
3–5
4–6

3.	 Tarvittaessa: Käännä teroituspään takana
oleva syvyyden säätöruuvia pienten
säätöjen tekemiseksi teroitussyvyyteen.

5.	 Toista vaiheita 1–2, kunnes syvyys on sama.

5.2.10 Teroituspituuden asettaminen
1.	 Aseta likimääräinen teroituspituus kääntämällä
ketjun työntimen säätönuppia:

4.	 Tarvittaessa: Käännä ketjun työntimen säätöä
pienten säätöjen tekemiseksi teroituspituudelle.

• myötäpäivään, jolloin teroitetaan lisää,
ja leikkurin ylälevy lyhenee, tai
• vastapäivään, jolloin teroitetaan vähemmän
ja leikkurin ylälevy jää pidemmäksi.
5.	 Aseta ketjun työntimen kytkin OFF-asentoon,
kun teroituspää on ylimmässä asennossaan
eikä ketjulukitus ole päällä.

5.2.11 Teroitusasetusten testaaminen
1.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon ON.
Ketjun työntimen varsi työntää ketjua
eteenpäin.
Tärkeää! Jos ketjussa on kaksoiskiinnityshihnat,
aloita teroitus ensimmäisestä leikkurista
kaksoislenkin takaa.

2.	 Seuraa laikan liikkeitä ja tarkista,
teroittuuko ketju.

Combimatic_v2_FI_210315 29

Käyttö
5.3 Koneen käyttäminen
VAROITUS Käytä aina suojakäsineitä,
suojalaseja, kuulosuojaimia ja muita henkilökohtaisia
suojavarusteita, jotka sopivat kulloiseenkin
tehtävään.

Combimatic

3.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon ON
käynnistääksesi ketjun syötön ja teroituspään
liikkeet. Teroitus alkaa tämän jälkeen.

VAROITUS Pysäytä kone välittömästi,
jos se ei toimi oikein!
Huomautus: Videoesittely koneen asentamisesta
ja käytöstä on saatavilla osoitteessa Markusson.se.
Huomautus: Heitä ketju pois, jos leikkuuhampaan
pisin osa on lyhyempi kuin 4 mm tai jos löydät
ketjusta halkeamia tai purseita.

4.	 Paina nollauspainiketta, kun teroituspää
liikkuu alaspäin ensimmäistä kertaa.
Tämä nollaa laskurin.

1.	 Käytä ensimmäistä, toista ja kolmatta
numeropainiketta asettaaksesi laskurin vielä
teroitettavien hampaiden lukumäärän mukaan.

5.	 Odota, kunnes kone on teroittanut asetetun
määrän lenkkejä. Kun asetettu määrä on
teroitettu, ketjun syöttö ja teroitus pysähtyvät.
6.	 Tarvittaessa: Säädä asetuksia tai aseta
teroituspää oikealle tai vasemmalle puolelle
kaksoislenkin teroittamiseksi.

Lue lisätietoja laskurin asettamisesta kohdasta
3.6.2, “Laskuri”.
2.	 Aseta laikkakytkin asentoon ON moottorin
käynnistämiseksi.
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7.	 Tarvittaessa: Käytä ensimmäistä, toista
ja kolmatta numeropainiketta asettaaksesi
laskurin vielä teroitettavien leikkurien
lukumäärän mukaan. Lue lisätietoja laskurin
asettamisesta kohdasta 3.6.2, “Laskuri”.
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8.	 Voit tarvittaessa nollata laskurin painamalla
nollauspainiketta ja aloittaa teroituksen
uudelleen.

13.	 Nosta kiristysvarsi (jossa on pikalukitus)
ja irrota ketju.

14.	 Katkaise koneesta virta painamalla
pysäytyspainiketta.
9.	 Odota, kunnes kone on teroittanut asetetun
määrän lenkkejä. Kun asetettu määrä on
teroitettu, ketjun syöttö ja teroitus pysähtyvät.
10.	 Nosta teroituspää ylimpään asentoon.
11.	 Aseta laikkakytkin asentoon OFF.

12.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon OFF.

TÄRKEÄÄ Teroituspöly voi häiritä laitteen toimintaa.
Puhdista kone päivittäin kaiken pölyn poistamiseksi.
Käytä pölynimuria, harjaa tai vastaavaa koneen
puhdistamiseen.
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5.4 Syvyyssäätöhampaan teroittaminen
1.	 Vaihda teroituslaikaksi 9,5 mm. Lisätietoja
on kohdassa 4.7, “Teroituslaikan asentaminen
ja keskitys”.

7.	 Säädä syöttöä niin, että laikka
koskettaa syvyyssäätöhammasta.

2.	 Muotoile teroituslaikan reunat niin,
että niiden muoto on oikea. Katso kohta 5.2.1,
“Teroituslaikan valmistelu”.

8.	 Tee teroitusasetukset valmistajan
suositusten mukaan.

3.	 Aseta ylälevy kulmaan 0°.
(Katso 5.2.3, “Ylälevyn kulman asettaminen”)

0°

4.	 Aseta pään kallistuskulmaksi 60°.
(Katso 3.6.1, “Teroitusnopeuden säätönuppi”)
90°

5.	 Irrota ruuvi, joka pitää ketjun työnnintä
paikallaan. Irrota ketjun työnnin. Kiinnitä
lyhyempi vaihtotyönnin. Kiinnitä ja kiristä ruuvi.
6.	 Muuta teroitusasetusta syvyyssäätöhampaiden
korkeuden suhteen. Katso 6.4,
“Syvyyssäätöhampaan korkeuden asetus”

32 Combimatic_v2_FI_ 210315

Käyttö

Combimatic

5.5 Ketjunohjaimen säätäminen
.404-ketjun teroitusta varten
1.	

Löysää neljä M6-mutteria, jotka pitävät
ulompaa ohjainta paikallaan.

2.	

Irrota kaksi ohjainpyörää ja neljä 4 mm:
n välikappaletta ruuveista, jotka pitävät
ohjainta paikallaan.

0.8 mm

4 mm
×4

3.	 Vaihda 4 mm:n välikappaleet 2,5 mm:n
välikappaleisiin, jotka löytyvät koneen pakkauksesta.
4.	 Asenna ulompi ohjain neljällä M6-mutterilla.

2.5 mm
×4

5.	 Käännä mutteria (A) 1–1,5 kierrosta
myötäpäivään, kunnes ketjun pidikkeen
ura on 0,8 mm leveä lukitussa asennossa.
6.	 Seuraavaksi asetetaan ketjun työnnin uudelleen.
Katso kohta 5.2.6, “Ketjun
työntimen asettaminen”.
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6 Ylläpito ja huolto
6.1 Turvallisuus huollon aikana
VAROITUS Varmista, että virta on katkaistu ennen kuin asennat, käytät tai huollat konetta.
VAROITUS Ennen kuin asennat tai huollat koneen tai käytät sitä, sinun on luettava tämän käyttöoppaan
turvallisuustiedot. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita välttääksesi loukkaantumiset tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS Käytä aina suojakäsineitä, suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka sopivat
kulloiseenkin tehtävään.
VAROITUS Käyttäjä saa huoltaa konetta vain käsikirjassa kuvatulla tavalla.
Vain hyväksytyt ja koulutetut huoltohenkilöt saavat huoltaa konetta.

6.2 Huoltovälit
Huollon vaihe

Milloin

Kuvaus

Puhdistaminen

Päivittäin

Puhdista kone päivittäin hiomapölyn
poistamiseksi. Käytä pölynimuria
tai harjaa koneen puhdistamiseen.

Vaihda laikat.

Kun kuluneet tai vaurioituneet.

Katso kohta 6.3, “Teroituslaikan vaihto
ja laikan suojan kiinnitys”.

Keskitä laikka.

Kun kulunut tai jos ketjun leveys
on muu kuin edellisessä ketjussa.

Katso kohta 5.2.9,
“Hiomalaikan keskittäminen”.

Tarkista ja säädä vaijeri.

3 kuukauden välein käytön mukaan.

Katso kohta 6.5, “Ketjulukituksen säätö”.

Säädä ketjun pidike.

Jos ketju on löysä käytön aikana.

Katso kohta 6.5, “Ketjulukituksen säätö”.
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6.3 Teroituslaikan vaihto ja
laikan suojan kiinnitys

5.	 Poista laikka (A) laikan akselilta ja hävitä
se paikallisten ja kansallisten lakien
ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS Ennen kuin ketjua teroitetaan
varmista, ettei teroituslaikka ole haljennut eikä
tärise tai vääntyile. Laikan kunnon voi tarkistaa
yksinkertaisella testillä (katso kohta 4.7,
“Teroituslaikan asentaminen ja keskitys”).

6.	 Aseta uusi laikka (A) laikan akselille.
7.	 Kiristä mutteri (B) käsin laikan kiinnittämiseksi
paikalleen. Älä kiristä mutteria liikaa.
8.	 Aseta teroituslaikan suojus (C)
paikalleen ja kiristä kaksi nuppia (D).

JOS LAIKKA ON VAURIOITUNUT,
SE ON VAIHDETTAVA HETI.
Jos käytön aikana ilmenee epänormaalia tärinää,
pysäytä kone välittömästi ja tarkista laikan kunto.
Koneen mukana toimitetaan kaksi erikokoista
laikkaa. Kun tilaat niitä lisää, katso kohta 8,
“Varusteet ja varaosat”.

9.	 Keskitä laikka kohdan 5.2.9, “Hiomalaikan
keskittäminen” ohjeiden mukaisesti.

6.4 Syvyyssäätöhampaan
korkeuden asetus
1.	 Tee teroitustesti koeketjulle ohjeiden
mukaan, katso 7.2, “Teroitustesti”.

1.	 Paina pysäytyspainiketta virran
sammuttamiseksi.

2.	 Tarkista syvyyssäätöhampaiden
oikea asetus (katso kuvaa).
3.	 Aseta syvyyssäätöhammas kääntämällä
teroitussyvyyden nuppia: Katso kohdan 3.2,
“Näkymä edestä” paikka (H).
• myötäpäivään lisäämään
syvyyssäätöhampaan korkeutta
(jolloin näin ollen teroitat sitä vähemmän) tai
• vastapäivään vähentämään
syvyyssäätöhampaan korkeutta
(jolloin näin ollen teroitat sitä enemmän).

3.	 Jos teroituslaikan suoja on jo kiinnitetty: Avaa
kaksi kiinnitysnuppia (D) ja irrota suoja (C).
4.	 Pidä laikkaa ja avaa mutteria (B).

D
C

B

4.	 Toista teroitustestiä, kunnes
syvyyssäätöhampaiden syvyys on oikea.

6.5 Ketjulukituksen kiinnittäminen
Ketjulukitus on kiinnitettävä, jos ketjua
ei kiinnitetä teroituksen ajaksi.
1.	 Aseta 1,8–2,0 rakotulkki ketjulukon
uraan uran leveyden mittaamiseksi.

1.8-2.0 mm

2.	 Nosta teroituspää ylimpään asentoon.

A
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2.	 Käännä mutteria (A) 1–1,5 kierrosta
myötäpäivään, kunnes ketjun pidikkeen ura
on 1,8–2,0 mm leveä lukitussa asennossa.

4.	 Aseta ylälevy kulmaan 30°. Katso kohta 5.2.3,
“Ylälevyn kulman asettaminen”.

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat ketjujakoa
3/4". Toisten ketjujakojen kohdalla säädetään
alempia numeroita.

A

5.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon ON.

3.	 Tee teroitustesti ja varmista,
että ketju pysyy paikallaan testin aikana.
Katso kohta 7.2, “Teroitustesti”.
4.	 Tarvittaessa: Toista vaiheet 1–2, kunnes
ketju on kiinnitetty teroituksen ajaksi.

6.6 Vaijerin tarkistus ja säätö
Huomautus: Jos vaijeria ei ole asetettu oikein,
hiomakone ei toimi oikein. Valmistaja tekee
vaijerin ensimmäisen asetuksen, mutta se kuluu
koneen normaalin käytön aikana. Varmista aina,
että vaijeri on asetettu oikein. Säädä tai vaihda
vaijeri tarvittaessa.
1.	 Käynnistä kone painamalla virtapainiketta.
2.	 Aseta teroitusnopeuden kytkin
suurelle nopeudelle. Katso kohta 3.6.1,
“Teroitusnopeuden säätönuppi”.
3.	 Kierrä teroituspäätä vasemmalle
painamalla pään paikoituspainiketta.

6.	 Aseta 0,05 mm:n (0,0019") rakotulkki (B)
nostovarren (C) ja laipan (A) väliin ja varmista,
että nostovarsi osuu kokonaan laippaan noin
1,5 sekunniksi ennen kuin nousee uudelleen.
TÄRKEÄÄ! Rakotulkki on asetettava tiiviisti
nostovarren ja laipan väliin. Aukkoa ei saa olla.
• Jos testi onnistui, vaijeria ei tarvitse
säätää. Testi on valmis.
• Jos nostovarsi ja laippa eivät täysin
kohtaa tai eivät kohtaa tarpeeksi kauan,
suorita seuraavat vaiheet.

B

A

C
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• Jos vaijeri on vahingoittunut tai kulunut,
se on vaihdettava, ks. kohta 8.2,
“Varusteluettelo”. Kun se on vaihdettu,
toista vaiheet 1–8.
7.	 Aseta ketjun työntimen kytkin asentoon OFF.

8.	 Aseta vaijeri niin, että nostovarsi kohtaa laipan:
• lyhyemmäksi aikaa: käännä kahta mutteria
(D) koneen suuntaan.
• pidemmäksi aikaa: käännä kahta mutteria (D)
koneesta poispäin.
9.	 Toista vaiheita 5–8, kunnes testi onnistuu.

D

6.7 Huolto
VAROITUS Käyttäjä saa huoltaa konetta vain
käsikirjassa kuvatulla tavalla. Vain hyväksytyt ja
koulutetut huoltohenkilöt saavat huoltaa konetta.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos laite on huollettava.
Pakkaa se alkuperäiseen pakkaukseensa,
jotta kuljettaminen on turvallista.
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7 Vianmääritys
7.1 Vianmääritystoimenpide
1.	 Varmista, että koneessa on riittävästi virtaa.
2.	 Etsi kuvaus ongelmasta kohdista 7.3, “Ongelmat” ja 7.4, “Vianmäärityksen merkkivalot”.
3.	 Tee suositellut korjaustoimet.
4.	 Tee teroitustesti, katso ohjeet kohdasta 7.2, “Teroitustesti”.
5.	 Jos ongelma ei poistu korjaustoimien jälkeen, ota yhteys alueesi edustajaan ja sitä kautta huoltoon.

7.2 Teroitustesti
VAROITUS Pysäytä kone välittömästi, jos se ei toimi oikein!
Tee aina teroitustesti:
• kun kone on uusi,
• kun opettelet käyttämään konetta tai
• jos ketju ei teroitu odotetusti.
Suositus: Käytä testissä vanhaa ketjua.
1.	 Aseta testiketju koneeseen ja teroita se kohdan 5, “Käyttö” mukaan.
2.	 Testaa koneen toiminnot ja tutki sen liikkeitä.
3.	 Varmista, että:
• oikea (ulompi) ja vasen (sisempi) leikkuri on teroitettu yhtä pitkiksi. Mittaa työntömitalla.
Jos ne ovat eri pitkät, katso kohta 5.2.10, “Teroituspituuden asettaminen”.
• ketjun teroitussyvyys on riittävä. Jos teroituslaikka on kulunut, sitä on säädettävä. Katso kohta 5.2.9,
“Hiomalaikan keskittäminen”. Jos se on vaihdettava, katso kohta 6.3, “Teroituslaikan vaihto ja laikan
suojan kiinnitys”.
4.	 Toista teroitustestiä, kunnes saat tyydyttävät testitukokset, ja kone käy ongelmitta.
5.	 Irrota testiketju.
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7.3 Ongelmat
Ongelmat

Mahdollinen syy

Korjaustoimi

Kourujen syvyys oikeassa
ja vasemmassa leikkurissa
on epätasaisesti teroitettu.

Teroituslaikkaa ei ole keskitetty
leikkureiden välille.

Katso kohta 5.2.9,
“Hiomalaikan keskittäminen”.

Oikea ja vasen leikkuri eivät
ole yhtä pitkiä.

Yhtä suuren leikkuun
nuppi on väärin asetettu.

Katso kohta 5.2.8,
“Leikkurin ylälevyjen asettaminen
samaan mittaan”.

Yksi vianmäärityksen merkkivaloista
syttyy ohjauspaneelissa.

Jossain moottoreista on ongelma.
Hälytys on lauennut, ja vika on
korjattava.

Katso kohta 7.4,
“Vianmäärityksen merkkivalot”.

Ketjua ei ole kiinnitetty
teroituksen ajaksi.

Ketjun pidike on löysällä.

Katso kohta 6.5, “Ketjulukituksen säätö”.

Ilmanpaine on liian alhainen.

Tarkista ja säädä ilmanpaine.

Väärää leikkuria teroitetaan.

Ketju oli väärässä asennossa
konetta käynnistettäessä.

Etsi teroitettava leikkuri ja varmista,
että se on oikeassa asennossa ennen
koneen käyttöä. Katso kohta 5.2.6,
“Ketjun työntimen asettaminen”.

Ylälevyn kulmat eivät ole samat
(esim. 35° toisessa suunnassa ja 25°
toisessa), kun teroituspää kääntyy
kahdessa eri suunnassa.

M6-muttereita on säädettävä.

Katso kohta 5.2.3,
“Ylälevyn kulman asettaminen”.

Leikkurin väärää osaa teroitetaan.

Jaon säätösiiveke ei ole
oikeassa asennossa
käytettyyn ketjuun nähden.

Katso kohta 5.2.6,
“Ketjun työntimen asettaminen”.

Leikkuri jäi kiinni ketjun työntimeen,
koska ketjun työnnin on kulunut ja
materiaali on epätasaista.

• Avaa ruuvia, joka pitää ketjun
työntimen paikallaan.
• Hävitä ketjun työnnin paikallisten
ja kansallisten lakien ja määräysten
mukaisesti.
• Kiinnitä uusi ketjun työnnin
ja kiristä ruuvi.
Viilaa ketjun työnnintä, kunnes materiaali
on tasaista.

Teroituspää "putoaa" ilman
hidastumista ennen kuin se koskettaa
leikkuriin.

Vaijeri on kulunut ja sitä on
säädettävä.

Katso kohta 6.5, “Ketjulukituksen säätö”.

Leikkureita ei ole teroitettu oikein.

Käytetyt asetukset ovat vääriä.

Katso kohta 5.2,
“Valmistelu käyttöä varten”.

Ylälevyn kulma on liian aggressiivinen.

Ylälevyn kulman asetus on väärä.

Katso kohta 5.2.3,
“Ylälevyn kulman asettaminen”.

Leikkurin metalli muuttuu siniseksi
teroituksen aikana, mikä on osoitus
vahingoittuneesta tai heikentyneestä
metallista.

Teroitusnopeus on liian suuri
ja metalli on ylikuumentunut.

Vaihda vahingoittunut leikkuri tai hävitä
ketju. Laske teroitusnopeutta, katso kohta
3.6.1, “Teroitusnopeuden säätönuppi”.
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7.4 Vianmäärityksen merkkivalot
Nro

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Kuvaus

Mahdollinen syy

Korjaustoimi

Ketjun työntimen
moottorin ilmaisin
näyttää punaista valoa
ja ketjun työntimen
moottori on hidas tai
pysähtynyt.

Ketjun työntimen moottori tai
vaihde on rikki.

Ota yhteys alueesi
edustajaan ja sitä kautta
huoltoon.

Yksi tai useampi vetolenkki
on rikki.

Tarkista ja vaihda kaikki
rikkoutuneet vetolenkit tai
heitä ketju pois.

Teroitusmoottorin
merkkivalo näyttää
punaista valoa.

Näyttää, että teroitusmoottori
on rikki.

Ota yhteys alueesi
edustajaan ja sitä kautta
huoltoon.

Ketjun työntimen
moottorin pulssin
merkkivalo vilkkuu
punaisena.

Näyttää teroituspään
pulssimoottorin nopeuden.

Kyseessä ei ole vikatilanne.
Kääntömoottorin pulssin
merkkivalolla on vain
tiedottava tehtävä.

Kääntömoottorin
merkkivalo näyttää
punaista valoa.

Näyttää, että kääntömoottori
tai vaihde on rikki, niissä
on toimintahäiriö tai
kääntömoottori ei saa virtaa.

Ota yhteys alueesi
edustajaan ja sitä
kautta huoltoon.
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8 Varusteet ja varaosat
8.1 Tilaustiedot
Ota yhteys alueesi myyntiedustajaan, kun haluat tilata varaosia tai varusteita.
Valmistajan yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjeen takaa.

8.2 Varusteluettelo
Varusteet

Kuvaus

Tilausnro

Profiilikivi

Kivi keraamisten laikkojen profilointiin.

12-023

Profiilin malli

Malli näyttää, kuinka laikka profiloidaan eri ketjutyypeille.

12-024

Jatkokappale kiristykseen

Lyhyemmät ketjut – alle 40 vetolenkkiä –
vaativat tämän jatkokappaleen kiristysjärjestelmään.

14-600B

Teleskooppijatkosarja ketjuille

Erittäin pitkille (.404 & 3/4”) harvesterin ketjuille
teleskooppijatkosarja on ihanteellinen valinta.
Se soveltuu jopa 4,5 metrin ketjusilmukoille.

14-600C

Ketjupaino

Käytetään ketjun kiristykseen, kun konetta
ei ole asennettu jalustalle, jossa on kiristin.

760 (1,5 kg:n ketjupaino)
860 (2 kg:n ketjupaino)

Pakoputki

Metallinen suutin ja letku, joka on kiinnitetty
teroituspäähän. Kytketään pölynimuriin
(ei sisälly toimitukseen).

808

Ilmanjäähdytyssarja

Jäähdyttää ketjun teroituksen aikana metallin
leikkuuhampaiden metallin lujuuden suojaamiseksi.
Ilmajäähdytin mahdollistaa teroituksen suuremmilla
nopeuksilla. Ilmajäähdytin käyttää paineilmaa
jäähdyttämään ketjua.

14-700

Lamppu

Magneettinen lamppu, joka voidaan kiinnittää koneeseen.

14-701 (230 V)
14-702 (115 V)

Ketjupaino

Käytetään ketjun kiristykseen, kun konetta
ei ole asennettu jalustalle, jossa on kiristin.

760 (1,5 kg:n ketjupaino)
860 (2 kg:n ketjupaino)

Magneettinen lamppu

Magneettinen lamppu, joka voidaan kiinnittää koneeseen

14-703

Teroituslaikka

Mitat (ulkohalk. x L x sisähalk.)

Tilausnro

Keraaminen laikka

150 mm x 7,9 mm x 16 mm (5 7/8″ x 5/16″ 5/8″)

783 MPG

150 mm x 9,5 mm 16 mm (5 7/8″ x 3/8″ 5/8″)

784 MPG

150 mm x 4,8 mm 16 mm (5 7/8″ x 3/16″ 5/8″)

781MPG
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23
22
21
13
20
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Nro

Varaosa

Tilausnro

1

Säädin kokon.

12-047

2

Ketjulukko

17-031

3

Pidin

17-114

4

Ketjun työnnin

12-044C

5

Moottorin suoja

12-025

6

Kääntömoottori

12-026

7

Kiristysjousi

12-043

8

Nokkakokoonpano

13-129

9

Kääntömoottorikokoonpano

13-101

10

Mikrokytkin

12-029

11

Johtonippu

13-102

12

Ketjun pidike

16-221

13

Ketjun aluslevy

16-207

14

Ohjauspaneelikokoonpano

16-209

15

PDE-laakeri

12-032

16

Ohjausyksikkö (PCB)

16-211

17

Pultti M6 x 30

12-034

18

Pysäytysvarsi, lisävaruste

12-035

19

Vaijerinnostinkokoonpano

13-108

20

Paineilmaventtiilikokoonpano

13-605

21

Lukkoakselikokoonpano

12-037

22

Moottorin kotelo

16-050

23

Potentiometri

13-109

Potentiometrin al.nuppi

13-109B

24

Laskuri

13-110 O

25

Moottorin suoja

13-131

26

Ketjun työnnin, moottorikokoonpano

17-048

27

Puristusjousi

13-112

28

Ketjun työntimen levy

17-040
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Nro

Varaosa

Tilausnro

29

Säädinkokoonpano

12-056

30

Teroituspään suoja

18-116M

31

Teroituslaikan suoja

18-058M

32

Teroituslaikan keskitysnuppikokoonpano

13-117

33

Teroituslaikan mutteri

13-118

34

Teroituslaikka, katso tilaustiedot kohdasta 8.2, “Varusteluettelo”

35

PDE-laakeri

12-062

36

Kääntövarsikokoonpano

13-119

37

Akseli

13-120

38

Keskijousi

12-061

39

Astepalkki

17-122

40

Vaijeri

12-066

41

Kuulalaakeri 6000-2RS

12-065

42

Teroitusmoottori

16-057D

43

Säätömutteri

13-128

44

Teroituspääkokoonpano

17-115M

8.3 Muuntaja

Varaosa

Tilausnro

Muunnin 115 V

805B

Muunnin 230 V

802B

Muunnin 230 V (AUS/NZ)

806
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Myyjä ja jakelija

