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TEKNISET TIEDOT 
 

Käytetään ainoastaan tämän paineilmavasaran kanssa 
Materiaalit Pulverimaalatut muototeräslevyt, sinkityt kiinnitysosat  
Kiinnityspöydän mitat 12-3/4” P x 5-1/2”, L x 0,151” T 
Ylälevyn kiinnitysreiät / 
Urien mitat 

¾” halkaisija, neljä reikää 
1” P x 7/16” L, neljä uraa 

Alustan kiinnitysreiän halkaisija 7/16” halkaisija, kolme reikää 
Kiinnitysosien kierretyyppi M8 x 1.25 

 

Säilytä nämä käyttöohjeet
 
Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa telineen turvallisuusohjeista ja varotoimenpiteistä, asennuksesta, 
käytöstä, tarkastuksesta ja puhdistuksesta, osaluettelosta ja asennuskaaviosta. Säilytä laitteen ostokuitti 
yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. Säilytä tämä käyttöohje ja ostokuitti turvallisessa ja kuivassa paikassa 
tulevaa tarvetta varten. 
 

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 
 

VAROITUS! 
 

LUE KAIKKI OHJEET JA YMMÄRRÄ NIIDEN SISÄLTÖ 
Alapuolella kuvattujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa va-

kaviin tapaturmiin. 
 

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 
 
1. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Sekaiset työpenkit ja pimeät alueet ovat vaarallisia ja alttii-

ta tapaturmille. 
2. Pidä sivulliset, lapset ja muut henkilöt kaukana työalueelta. Häiriöt voivat johtaa hallinnan menettä-

miseen. Pidä lapset kaukana työalueelta. 
3. Pysy tarkkaavaisena Tarkkaile mitä olet tekemässä ja käytä yleistä maalaisjärkeä tämän laitteen 

asennuksen ja käytön aikana. 
4. Pukeudu tarkoituksenmukaisesti asennuksen aikana. Älä käytä löysää vaatetusta tai riippuvia 

koruja. Sido pitkät hiukset kiinni. 
5. Älä ylikurkottele. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. 
6. Käytä suojalaitteistoa asennuksen aikana. Käytä aina suojalaseja. Käytä aina hyväksyttyjä suoja-

laseja paineilmavasaran telineen asennuksen ja käytön aikana. 
7. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Käytä oikeaa työkalua niille tarkoitettuihin tehtäviin. Työkalu 

suorittaa sille suunnitellut tehtävät paremmin ja turvallisemmin. Älä käytä laitetta voimakeinoin ja tarkoi-
tuksenvastaisella tavalla. 

8. Säilytä tätä laitetta lasten ja muiden kokemattomien henkilöiden ulottumattomissa.  
9. Säilytä ja käytä tätä laitetta huolellisesti. 
10. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varusteita omaan laitteeseesi. Varusteet, jotka ei ole 

sovellu yhdelle laitteelle, voivat olla vaarallisia käytettynä toisessa laitteessa. 
11. Pidä laitteen kilvet ja nimitarrat hyvässä kunnossa. Nämä sisältävät tärkeää tietoa. Jos tarrat ja kilvet 

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

tä tätä laitetta kosteissa tai märissä olosuhteissa. 
13. Älä käytä jalustaa muiden laitteiden kuin tämän paineilmavasaran kannattamiseen. 
14. Käytä laitetta tasaisella ja sileällä pinnalla, joka kestää itse laitteen painon, työstettävän metallin 

ja työn tuottaman tärinän. 
15. Älä käytä tätä laitetta askelpenkkinä tai tikkaina. Älä koskaan istu, seiso tai kiipeä laitteen päälle. Älä 

salli lasten leikkiä tai kiipeillä laitteen päällä. 
16. Täytä laite ainoastaan hiekalla. 
 

ASENNUSOHJEET 
 
Huomautus: Katso lisätietoja seuraavilla sivuilla kuvatuista osista asennuskaaviosta sivulta 7. 
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1. Liitä päätuki (3) pöydän tukirakenteeseen (2). Asenna kaksi pulttia (6) ja aluslevyt (10) alas pöydän tuki-
rakenteen (2) ja päätuen (3) läpi. Liu’uta kaksi aluslevyä (10), jousialuslevyä (9) ja kierrä ne muttereiden 
(7) päälle. 

 
 

Kuva 1 

 
 
2. Kiinnitä pöydän tukirakenne (2) jalkaan (1). Asenna kaksi pulttia (4) ja aluslevyt (10) alas pöydän tukira-

kenteen (2) ja jalan (1) läpi. Liu’uta kaksi aluslevyä (10), jousialuslevyä (9) ja kierrä ne muttereiden (7) 
päälle – katso kuva 1. 

3. Lukitse poikkitanko (8) sekä päätukeen (3) ja jalkaan (1). Liu’uta jousialuslevy (9) ja aluslevy (10) pultin 
(5) päälle. Kierrä ne päätukeen (3) ja poikkitankoon (8). Liu’uta vastapuolelta jousialuslevy (9) ja aluslevy 
(10) toisen pultin (5) päälle ja kierrä ne kiinni jalkaan (1) ja poikkitankoon (8). 

4. Kiristä kaikki kiinnitysosat. 
5. Tarkasta, että teline on tasaisesti paikallaan asennuspinnalla. Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat 

kiristetty luotettavasti. 
 

Kuva 2 

 
 
6. Avaa ja irrota molemmat tulpat (11), katso kuva 2 ja täytä teline hiekalla äänenvaimennusta varten pai-

neilmavasaran käytön aikana. Käytä ainoastaan hiekkaa telineen täyttämiseen. Älä käytä muita mate-
riaaleja tai nesteitä telineen täyttämiseen. Ruuvaa tulpat takaisin telineeseen. 

7. Aseta paineilmavasara telineen päälle ja kohdista telineen ja paineilmavasaran kiinnitysreiät toisiinsa. 
Sijoita paineilmavasaran käyttökohta telineen jalan (1) yläpuolelle kuvan mukaisella tavalla. 

8. Lukitse paineilmavasara telineeseen liu’uttamalla luokan 5 pulttia (ei sisälly toimitukseen) vastaavan 
pituuden mukaisesti litteän aluslevyn läpi (ei sisälly toimitukseen), tämän jälkeen paineilmavasaran poh-
jareiän läpi ja viimeiseksi telineen kiinnityslevyn läpi. Liu’uta toinen litteä aluslevy (ei sisälly toimitukseen) 
pultin päälle. Kiinnitä itselukittuva mutteri (ei sisälly toimitukseen) paikalleen. Toista nämä vaiheet jäljellä 
oleville kiinnitysrei’ille. Viimeiseksi kiristä kaikki mutterit. 

9. Paineilmavasaran telineessä on kolme 7/16” reikää telineen asentamiseen työpisteellesi (kiinnitysosat 
eivät sisälly toimitukseen). Käytä laitetta tasaisella ja sileällä pinnalla, joka kestää itse laitteen pai-
non, työstettävän metallin ja työn tuottaman tärinän. 

 

HUOLTO JA PUHDISTUS 
 
1. Puhdista teline kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita, voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusainei-

ta koska nämä voivat naarmuttaa ja vaurioittaa telinettä. 
2. Tarkasta telineen yleinen kunto AINA ENNEN KÄYTTÖÄ. Tarkasta löysät kiinnikkeet, murtuneet tai 

vahingoittuneet osat ja mikä tahansa olosuhde, joka voi heikentää telineen turvallista käyttöä. Varmista 
aina, että paineilmavasara on kiinnitetty luotettavasti telineeseen. Älä käytä vaurioitunutta laitetta. 

Jalka (1) 

Jousialuslevyt (9) ja mutterit 
(7) (ei näkyvissä) Pultit (4), Aluslevyt (10) 

Pöydän tukirakenne 
(2) 

Päätukirunko (3) 

Tulppa (11) 
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OSALUETTELO 
 

Osa Kuvaus Määrä  Osa Kuvaus Määrä
1 Jalka 1  7 Mutteri M8 4 
2 Pöydän tukirakenne 1  8 Poikkitanko 1 
3 Päätukirunko 1  9 Jousialuslevy 6 
4 Pultti M8 x 50mm 2  10 Sileä aluslevy 10 
5 Pultti M8 x 75mm 2  11 Tulppa 2 
6 Pultti M8 x 20mm 2     

 
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI 

 
VALMISTAJA JA/TAI JÄLLEENMYYJÄ ON TOIMITTANUT TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN OSALUETTELON JA ASENNUSKAAVION 
VAIN VIITETTÄ ANTAVAKSI TIEDOKSI.  VALMISTAJA TAI JÄLLEENMYYJÄ EI ANNA MITÄÄN KUVAUKSIA TAI TAKUITA OSTA-
JALLE SIITÄ, ETTÄ OSTAJA ON PÄTEVÄ SUORITTAMAAN MITÄÄN KORJAUKSIA LAITTEESEEN TAI SIITÄ, ONKO OSTAJA 
PÄTEVÄ VAIHTAMAAN LAITTEESSA OLEVIA OSIA.  KÄYTÄNNÖSSÄ VALMISTAJA JA/TAI JÄLLEENMYYJÄ SUORAAN ILMOIT-
TAA, ETTÄ KAIKKI KORJAUKSET JA OSIEN VAIHTOTYÖT TULISI SUORITTAA PÄTEVÄN JA VALTUUTETUN HUOLTOTEKNI-
KON TOIMESTA, EI OSTAJAN TOIMESTA. OSTAJA OTTAA VASTUUN KAIKISTA RISKEISTÄ JA VASTUUVELVOTTEISTA, JOT-
KA JOHTUVAT OSTAJAN KORJAUKSISTA ALKUPERÄISEEN TUOTTEESEEN TAI OSIEN VAIHDOSTA SEKÄ OSTAJAN SUO-
RITTAMASTA ALKUPERÄISOSIEN ASENNUKSESTA.   
 
 

ASENNUS- JA OSAKAAVIO 
 
 
 


