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SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN. 
 
Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa laitteen turvallisuusohjeista ja varotoimenpiteistä, asennuksesta, 
käytöstä, tarkastuksesta, huollosta ja puhdistuksesta. Kirjoita laitteen sarjanumero muistiin käyttöohjeen 
taakse asennuskaavion läheisyyteen (tai laitteen hankintakuukausi ja –vuosi, jos laitteessa ei ole sarjanume-
roa). Säilytä tämä käyttöohje ja ostokuitti turvallisessa ja kuivassa paikassa tulevaa tarvetta varten. 
 

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 
 

 

Tämä käyttöohje, laitteen varoitustarrat ja muut tiedot sisältävät tärkeää tietoa: 
 
Turvallisuutta koskeva huomiosymboli. Käytetään varoittamaan käyttäjää mahdolli-
sesta henkilökohtaisen tapaturman vaarasta. Noudata kaikkia, tällä symbolilla varus-
tettu turvallisuusohjeita huolellisesti mahdollisen tapaturman tai jopa kuoleman vält-
tämiseksi. 

 
 VAARA! VAARA osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, ja jos se jätetään nou-

dattamatta voi aiheuttaa vakavan henkilötapaturman tai jopa kuo-
leman.   

   
 VAROITUS! VAROITUS osoittaa mahdollista vaaratilannetta, ja jos se jätetään 

noudattamatta voi aiheuttaa vakavan henkilötapaturman tai jopa 
kuoleman.   

   
 HUOMAUTUS HUOMAUTUS, käytetään yhdessä turvallisuutta osoittavan symbo-

lin kanssa. Osoittaa vaaratilannetta, ja jos se jätetään huomioimat-
ta voi aiheuttaa pienemmän tai keskitasoisen tapaturman.   

   
 HUOMAUTUS HUOMAUTUS osoittaa käytännön menetelmät johon ei kohdistu 

henkilökohtaista tapaturman riskiä.   
   
 HUOMAUTUS HUOMAUTUS, ilman turvallisuutta osoittavaa symbolia osoittaa 

käytännön menetelmät johon ei kohdistu henkilökohtaista tapa-
turman riskiä. 

  
 

TEKNISET TIEDOT 
 
Yläleuan koko 8” (halkaisija) x 2” (L) (203.2 x 51.3 mm) 
Alaleuan koko 2” (50.8 mm) halkaisija 
Kitakoko 27-3/4” (711 mm) 
Keskiö käytöt 1,3 mm ohutlevy, 1,6 mm (1/8”) pehmeä alumiini ja kupari 
Ominaisuudet Alaleuan asennuspidike lukitustangolla 

Alemman kärkipyörästön pikasäätö 
 

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 
 

VAROITUS! 
 

LUE KAIKKI OHJEET JA YMMÄRRÄ NIIDEN SISÄLTÖ 
Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, 

tulipaloon ja/tai vakavaan tapaturmaan. 
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 

 
 

TYÖALUE 

 
1. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Sekaiset työpenkit ja pimeät alueet ovat vaarallisia ja alttiita 

tapaturmille. 
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2. Älä käytä laitteita räjähdysherkissä tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyjen lähistöllä. 
Tämä laite voi synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. 

3. Pidä sivulliset, lapset ja muut henkilöt kaukana työalueelta laitteen ollessa käytössä. Häiriöt voivat johtaa 
hallinnan menettämiseen. Suojaa sivulliset henkilöt työalueella lastuilta ja kipinöiltä. Hanki aitaukset tai 
suojat tarvittaessa. 

 

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS 
 
1. Pysy tarkkaavaisena Tarkkaile mitä olet tekemässä, ja käytä yleistä maalaisjärkeä tämän laitteen 

asennuksen ja käytön aikana.  Älä käytä tätä laitetta jos olet väsynyt, tai huumeiden, alkoholin tai lääk-
keiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin varomattomuus tämän laitteen käytön aikana voi johtaa va-
kavaan tapaturmaan. 

2. Pukeudu tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä löysää vaatetusta tai riippuvia koruja. Sido pitkät hiukset 
kiinni. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet erillään liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset 
voivat tarttua liikkuviin osiin. 

3. Poista säätöavaimet tai kiintoavaimet ennen tämän laitteen käyttöä. Laitteen pyörivään osaan jätetty 
työkalu voi johtaa henkilökohtaiseen tapaturmaan. 

4. Älä ylikurkottele. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. Oikea tasapaino mahdollis-
taa laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa. 

5. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Luistamattomia turvakenkiä, kypärää ja suojakäsineitä on 
käytettävä tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa. Käytä aina hyväksyttyjä suojalaseja tämän laitteen huol-
lon ja kunnossapidon aikana. 

 

KÄYTTÖ JA HUOLTO
 
1. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Käytä oikeaa työkalua niille tarkoitettuihin tehtäviin. Työkalu suorittaa 

sille suunnitellut tehtävät paremmin ja turvallisemmin. Älä käytä laitetta voimakeinoin ja tarkoituksenvas-
taisella tavalla. 

2. Säilytä tätä laitetta lasten ja muiden kokemattomien henkilöiden ulottumattomissa. Työkalut ovat 
vaarallisia tottumattomien käyttäjien käsissä. 

3. Pidä työkalusta hyvää huolta. Oikein huolletut työkalut ovat luotettavampia ja niitä on helpompi käsitellä. 
Älä koskaan käytä vaurioituneita työkaluja. Laita vaurioituneisiin työkaluihin kyltti ”Älä käytä” ja pidä sitä 
niin kauan, kunnes laite on korjattu. 

4. Tarkasta liikkuvien osien yhdensuuntaisuus ja kiinnitys, murtuneet tai vahingoittuneet osat ja mikä ta-
hansa olosuhde, joka voi heikentää laitteen turvallista käyttöä. Toimita vahingoittunut laite huoltoon kor-
jausta varten ennen sen uudelleen käyttöä. Useat onnettomuudet aiheutuvat huonosti huolletuista työka-
luista. 

5. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varusteita omaan laitteeseesi. Varusteet, jotka ei ole sovellu 
yhdelle laitteelle, voivat olla vaarallisia käytettynä toisessa laitteessa. 

 

HUOLTO
 
1. Laitteen huolto on suoritettava vain pätevän huoltohenkilöstön toimesta. Kokemattoman ja epäpätevän 

henkilöstön suorittama huoltotyö voi johtaa tapaturmiin. 
2. Laitteen huollon aikana käytä ainoastaan alkuperäisiä vastaavia vaihto-osia, noudata tämän käyttöoh-

jeen ohjeita kohdassa ”Tarkastus, huolto ja puhdistus”. Hyväksymättömien osien käyttö tai huolto-
ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun tai tapaturman. 

 

ERITYISTURVALLISUUSOHJEET 
 
1. Pidä laitteen varoitustarrat ja nimikyltit hyvässä kunnossa. Ne sisältävät tärkeää tietoa. Jos tarrat ja kilvet 

ovat lukukelvottomia tai ne ovat hävinneet, pyydä jälleenmyyjältäsi vastaavat uudet tarrat. 
2. Huolehdi turvallisesta työympäristöstä. Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi työtilaa. Älä käytä 

tätä laitetta kosteissa tai märissä olosuhteissa. 
3. Työkappale voi olla terävä. Ole varovainen työkappaleiden taivutuksen tai katkaisun aikana ja sen jäl-

keen. Metallikappaleen terävät reunat tai terävät liuskat voivat aiheuttaa tapaturmia käsivarsiin ja käsiin. 
Käytä aina kestäviä suojakäsineitä työkappaleen käsittelyn aikana. 

4. Asenna englanninpyöräteline lattialle sen liikkumisen tai kaatumisen välttämiseksi suurien työkappalei-
den taivutuksen aikana. 

5. Harjoittele englanninpyörän käyttöä romuraudalla ennen todellisen työkappaleen työstön aloittamista.  
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6. Älä koskaan salli lasten koskea tätä laitetta; pidä lapset kaukana työalueelta. 
 
VAROITUS: Tässä käyttöohjeessa kuvatut varoitukset, huomautukset ja ohjeet eivät kata kaikkia 

mahdollisesti esiintyviä tilanteita ja olosuhteita. Käyttäjän on ymmärrettävä, että maa-
laisjärjen käyttö ja varovaisuus ovat tekijöitä joita ei voi varustaa laitteeseen, joten nä-
mä tekijät ovat käyttäjän velvollisuuksia. 

 

PAKKAUKSEN PURKU 
 
Pakkauksen purkamisen aikana, tarkasta että osat ovat ehjät ja kunnossa. Mikäli mikä tahansa osa puuttuu 
tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjääsi niin pian kuin mahdollista. 
 

ASENNUSOHJEET 
 
Huomautus: Katso lisätietoja seuraavilla sivuilla kuvatuista osista asennuskaaviosta tämän käyttöohjeen 

lopusta ja alapuolella kuvatusta kaaviosta. 
 
1. Pura laitteen osat lattialle laitteen asennuspaikalle. Lattian 

tulee kestää laitteen ja työkappaleen aiheuttama paino. 
2. Kun ylärunko (1) ja takatukirakenne (17) ovat lattialla, kiinni-

tä liitoskiinnike (19} 10 takatukeen (17) käyttämällä kahta 
pulttia (35), neljää aluslevyä (24), ja kahta mutteria (26). Ki-
ristä mutterit ja pultit huolellisesti. 

3. Pyydä avuksesi toista henkilöä ja nosta koottu runko ylös 
niin, että se on pystysuorassa asennossa ja tasapainossa 
takatukirakenteen päällä. Runkoa on tuettava niin kauan, 
kunnes koko rungon kokoonpano on valmis ja kaikki mutte-
rit ja pultit on kiristetty huolellisesti. 

4. Liu’uta etutukirakenne (15) etupalkin (16) alapuolelle niin, 
että kiinnitysreiät voidaan kohdistaa. 

5. Asenna kaksi pulttia (25), kaksi aluslevyä (24) etupalkin 
(16) ja etutukirakenteen (15) reikiin. 

6. Aseta levy (18) etutukirakenteen (15) alapuolelta pulttien 
päälle ja lukitse kahdella aluslevyllä (24) ja kahdella mutte-
rilla (26). Suorita kiristys käsin. 

7. Kiinnitä liitoskiinnikkeen (19) lukitsematon pää etutukiraken-
teeseen (15) käyttämällä kahta pulttia (35), neljää aluslevyä 
(24) ja kahta mutteria (26). 

8. Kiristä kaikki asennetut runko-osat huolellisesti. 
9. Asenna epäkeskoakseli (7) ja kahva (6) ruuvilla (33). 
10. Asenna terästanko (5) alaleukaan (8). Lukitse ruuvilla (32). Aseta kokoonpano rungon kiinnitysreikään 

(1). 
11. Ruuvaa nuppi (4) rungon kierrereikään (1), nosta ja käännä terästangon (5) kokoonpanoa niin, että nuppi 

(4) sovittautuu terästangon (5) uraan ja kiristä nuppi (4). 
12. Asenna epäkeskoakseli (7) ja kahva (6) alaleuan (8) reikään. 
13. Kierrä kahvavivut (20) kierretankoon (14). Kiristä huolellisesti. Kierrä kuulakahvat (21) paikalleen. 
14. Ruuvaa kierretanko (14) rungon alaosaan (1). Kierteet asennetaan jo valmiiksi runkoon (1) asennetulle 

terästangolle (5). 
15. Asenna yläleuka (2) ja laakeri (9) molemmille puolille. Aseta se rungon (1) yläosaan. Lukitse paikalleen 

akselilla (3), kahdella aluslevyllä (22) ja mutterilla (31). Kiristä huolellisesti. 
16. Asenna alaleuankisko (13) runkoon (1) ja takatukirakenteeseen (17) käyttämällä kahta pulttia (28), alus-

levyjä (29) ja muttereita (30). Kiristä huolellisesti. 
17. Asenna lukkokiinnike (12) alaleuankiskoon (13) käyttämällä pulttia (34), aluslevyä (29) ja mutteria (30). 

Kiristä huolellisesti. 
18. Asenna laakeri (9) ja akseli (10) molempiin alaleukiin (11-1 - 11-6). 
19. Avaa lukkokiinnike (12) ja aseta molemmat alaleuat alaleuankiskoon (13). Molempiin alaleukiin on lei-

mattu niiden koko. Aseta paikalleen kiskon koon mukaisesti. 
20. Pyydä avuksesi toista henkilöä ja siirrä koottu englanninpyörä lattialle laitteen asennuspaikalle. Mittaa 

etutukirakenteen (15) ja takatukirakenteen (17) kiinnitysreikien koko ja poraa vastaavan kokoiset reiät 
lattiaan kiinnitysvarusteiden (ei mukana toimituksessa) kiinnittämistä varten. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Varoitus! Metallireunat voivat olla erittäin teräviä. Vältä tapaturmia käyttämällä aina hyväksyttyjä suojava-

rusteita. 
 
1. Valitse alaleuka alaleuankiskosta ja aseta se alaleuan pyörän päälle. Valittaessa alaleukaa, määrittele 

muotoiltavan metallin tyyppi ja kovuusaste sekä metallin haluttu kaarevuus. 
2. Aseta työkappale yläleuan ja alaleuan väliin. 
3. Käännä kierretankoa tai laske alaleuan pyörä halutulle metallin väliselle etäisyydelle (tai puristus) kah-

den leuan välillä. On parempi saavuttaa löysä puristus kuin yksi kireä puristus. Kireä puristus tekee me-
tallin puristamisen vaikeammaksi ja tämä voi aiheuttaa epätoivottuja muotoiluja. Löysä puristus taas te-
kee metallin puristamisesta helpompaa ja lopputulos on tarkempi. Kuitenkin se vaatii enemmän muotoi-
lukertoja metallin muotoilemista varten. 

4. Käännä nuppia myötäpäivään kunnes se on kireällä. 
5. Aloita metallin muotoilu painamalla ja vetämällä sitä leukojen päälle. 
6. Jos leukojen välille tarvitaan pienempää etäisyyden säätöä, löysää nuppia (4) ja käännä kahvaa. Tämä 

aiheuttaa epäkeskoakselin kevyen nousun tai alaleuan laskun. Kiristä nuppia uudelleen ennen työn jat-
kamista. 

 

TARKASTUS, HUOLTO JA PUHDISTUS 
 
Tarkasta laitteen yleinen kunto AINA ENNEN KÄYTTÖÄ. Tarkasta löysät kiinnikkeet (ruuvit), liikkuvien osien 
kohdistus ja yhdensuuntaisuus, murtuneet tai vahingoittuneet osat, mahdollisesti vahingoittuneet sähköjoh-
dot ja mikä tahansa olosuhde, joka voi heikentää laitteen turvallista käyttöä. Mikäli epänormaalia melua tai 
tärinää esiintyy käytön aikana, korjaa ongelma ennen laitteen uudelleen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta 
laitetta. 
 

HUOLTOKAAVIO 

Huoltotyyppi Ennen 
käyttöä 

Käytön 
jälkeen 

Viikoit-
tain  

Joka 
kuudes 

kuukausi 
Vuosit-

tain 

Tarkasta laite vaurioita vastaan X      
Pyyhi laite puhtaalla liinalla  X X X X X 
Voitele liikkuvat osat kevytöljyllä    X   

 

OSALUETTELO 
 

Osa Kuvaus Määrä  Osa Kuvaus Määrä 
1 Runko 1  19 Liitoskiinnike 1 
2 Yläleuka 1  20 Kahvavipu 3 
3 Akseli 1  21 Kuulakahva 3 
4 Nuppi 1  22 Aluslevy, 20 mm 2 
5 Terästanko 1  23 Pultti, M10 x 80 4 
6 Kahva 1  24 Aluslevy, 10 mm 20 
7 Epäkeskoakseli 1  25 Pultti, M10 x 85 2 
8 Alaleuan pyörä 1  26 Mutteri, M10 11 
9 Laakeri 16  27 Ruuvi, M10 x 15 1 
10 Akseli 7  28 Pultti, M8 x 120 2 

11-1 Alaleuka, 50.8mm 2”* 1  29 Aluslevy, 8 mm 6 
12 Lukkokiinnike 1  30 Mutteri M8 3 
13 Alaleuan kisko 1  31 Mutteri, M16 1 
14 Kierretanko 1  32 Ruuvi, M8 x 12 2 
15 Etutukirakenne 1  33 Ruuvi, M10 x 16 1 
16 Etutanko 1  34 Pultti, M8 x 95 1 
17 Takatukirakenne 1  35 Pultti, M10 x 130 4 
18 Levy 1  * Jokaisen alaleuan koko leimattu päähän. 
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ASENNUSKAAVIO 
 

 
 
Kirjoita laitteen sarjanumero muistiin tähän: 
_______________________________________________ 
 
Huomautus: Jos laitteessa ei ole sarjanumeroa, kirjoita muistiin ostokuukausi ja vuosi sen sijasta. 
 
Huomautus: Muutamat listatut ja kuvatut osat ovat vain viitteellisiä ja eivät ole käytettävissä erik-

seen vaihto-osiksi. 
 


