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Käyttöohje (alkuperäisten käyttöohjeiden käännös): Pöytäjyrsin 
 
Poista vaahtomuovisuojat koneen rungon sisältä ennen asennusta ja käyttöä, jotta akselin nosto- ja laskumekanismi 
ei vahingoitu. 
 
XW053 (MR40) - monitoiminen pöytäjyrsin - 1280 W  
 

 
 
Varoitus! 
Älä käytä konetta ennen kuin olet lukenut käyttöohjeet läpi. 
Tämän käyttöoppaan kuvat eivät ole sopimuksen alaisia. 
 
Maahantuoja: 
ISOJOEN KONEHALLI OY 
Keskustie 26,  61850 Kauhajoki As 
Puh. 020 1323 232,  Fax 020 1323 388 
www.ikh.fi 
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Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa turvallisista työtavoista koneen parissa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että luet 
nämä käyttöohjeet hyvin huolellisesti! 
 
1 - Tekniset ominaisuudet ja kapasiteetit 
 

Nimikenumero BDTP1500  
Jännite  230 V - 50 Hz 
Teho  1280 W 
Käyttö  S1 

Nopeus 24000/min 
Pöydän mitat 610 x 360 mm 

Sivujatkokappaleiden mitat (2) 210 x 360 mm 
Pöydän korkeus 330 mm 

Akselin poikkeama 0,1 - 40 mm 
Valon halkaisijailman 78 mm 

Tyhjiöputken koko Ø 100 mm 
Nettopaino 25 kg 

Eristysluokka  I 
Äänenpaine LpA  89,5 dB(A) 
Ääniteho LWA  103,2 dB(A) 

 
Sähkömagneettinen häiriösuojaus ja häiriönsietotaso ovat EU-direktiivien vaatimusten mukaisia. 
 
Melun voimakkuus on mitattu käyttäjän sijaintipaikasta. 
 
VAROITUS! Mikäli äänenpaine ylittää 85 dB(A), käytä kuulosuojaimia. 
 

 Pitempiaikaisessa käytössä lämpöherkkä katkaisin saattaa laueta. Anna koneen jäähtyä tarpeeksi ennen kuin 
käynnistät sen uudelleen. 

 
Kytkentä sähköverkkoon: 
 
Tämä kone on yksivaiheinen ja toimii vaihtovirralla 230 V - 50 Hz. 
Varmista ennen käyttöönottamista, että sähköverkko on sama kuin koneen arvokilvessä on mainittu. 
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2- Koneen käyttö 
 
Jyrsin on suunniteltu puureunojen, urien, huullosten yms. muodostamiseen. Ihanteellinen toistuville puutöille… 
toimitus 6 / 6,35 / 8 / 12 / 12,70 mm:n kiinnikkeillä. (Jyrsinten kapasiteetit voivat vaihdella mallin mukaan: katso 
koneesi jyrsintäkapasiteettia koskevat tiedot kohdasta ”Tekniset ominaisuudet”.) 
 
Huomio: Älä ylikuormita konetta. Jyrsin on erittäin terävä työkalu, joka väärin käytettäessä voi olla hyvin vaarallinen. 
Pidä sormet kaukana jyrsimestä. 
 
Kaikenlainen muu käyttö kuin tässä ohjekirjassa on esitetty voi vaurioittaa konetta ja vakavasti vaarantaa käyttäjän 
turvallisuutta. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan vapaa-ajankäyttöön ja puuntyöstön amatööreille, ei teollisuus- tai 
ammattikäyttöön. 
 
Pidä nämä ohjeet saatavilla, jotta voit katsoa neuvoja tarvittaessa. 
 
 Luokan I tuote: Vahvavirtapistoke on maadoitettava. 
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa niille osoitettuihin keräyspisteisiin. 
 Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja käsineitä. 
 
3- Turvallisuusohjeet 
 
VAROITUS! Tulipalon, sähköiskun tai ruumiinvammojen riskin minimoimiseksi on suositeltavaa noudattaa 
seuraavia perusturvaohjeita: 
Lue kaikki tässä ohjekirjassa annetut ohjeet ennen kuin kytket jyrsimen päälle. Säilytä ohjekirja ja lue sitä usein. 
 
Varoitus! Valmistajat ovat laatineet joitakin nostokoneisiin liittyviä turvallisuusohjeita, jotka pitää ymmärtää ja ottaa 
huomioon tappavan sähköiskun ja tulipalojen mekaanisten ja sähköisten vaarojen minimoimiseksi. 
 

1- Pidä työalue puhtaana: 
Vahinkoja sattuu herkemmin, jos alue ja työpenkit ovat epäjärjestyksessä. 
 

2- Huomioi työalueen ympäristö: 
Älä jätä konetta sateeseen äläkä käytä sitä kosteissa paikoissa. Huolehdi työalueen hyvästä valaistuksesta. Älä käytä 
konetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara. Käytä konetta 15 - 35 °C:een huonelämpötilassa. Älä käytä 
työkaluja tiloissa, joissa on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. 
 

3- Suoja sähköiskua vastaan: 
Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin pintoihin (esim. putkiin, lämmittimiin, liesiin, jääkaappeihin). Varmista, 
että asennus noudattaa voimassa olevia normeja. Liitä kone maadoitukseen kytkettyyn pistokkeeseen, jossa on 
maadoitusreikä. 
 

4- Pidä lapset ja muut henkilöt poissa alueelta: 
Älä anna muiden koskettaa työkalua, sen virtakaapelia tai jatkojohtoa. Pidä asiattomat poissa työalueelta. Lapset tai 
vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta. 
 

5- Käyttämättömien työkalujen säilytys: 
Työkalut on säilytettävä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta silloin, kun niitä ei käytetä. 
 

6- Älä ylikuormita työkalua: 
Työkalu toimii tehokkaammin ja turvallisemmin oikealla nopeudella. 
 

7- Käytä oikeaa työkalua: 
Älä käytä pienitehoisia työkaluja tai laitteita raskaisiin töihin. Älä käytä työkaluja sellaisiin töihin, joihin niitä ei ole 
tarkoitettu. 
 

8- Käytä sopivaa vaatetusta: 
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka voivat takertua liikkuviin osiin. Käytä kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita 
ulkotyössä. Pidä hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset aloillaan. 
 

9- Käytä CE-merkinnällä varustettuja henkilökohtaisia suojalaitteita: 
Seuraavien henkilökohtaisten suojalaitteiden käyttö on pakollinen: käsineet, kuulosuojaimet, suojalasit, 
hengityssuojaimet ja turvakengät. 
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10- Pölynpoistolaitteen liittäminen: 

Jos koneessa on liitäntä pölynpoistoa varten, varmista, että se on liitetty ja että sitä käytetään oikein. 
 

11- Älä vaurioita virtajohtoa tai nostokaapelia: 
Älä käytä johtoa pistokkeen vetämiseen pistorasiasta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 
 

12- Älä yliarvioi voimiasi: 
Seiso tukevasti ja säilytä aina tasapaino. 
 

13- Huolla työkalu huolellisesti: 
Pidä työkalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat parhaiten ja turvallisimmin. Noudata voiteluohjeita ja lisälaitteiden 
vaihtamiseen liittyviä ohjeita. Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja jos se on vahingoittunut, anna pätevän korjaajan 
vaihtaa se. Tarkasta jatkojohdot säännöllisesti ja vaihda, jos ne ovat viallisia. Pidä kahvat kuivina ja puhtaina rasvasta 
ja öljystä. Ulkoiset, ilmastolliset, kemialliset ja vanhentuneet aineet saattavat vaurioittaa osia ja lisävarusteita. Valitse 
kestäviä materiaaleja, jotka estävät vaurioitumista (kulumista, hankausta). 
 

14- Irrota työkalut: 
Irrota työkalut ennen huolto- ja korjaustoimia sekä lisävarusteiden, kuten terien, valssaimien ja puristusleukojen 
vaihtamista. 
 

15- Poista säätöavaimet: 
Ota tavaksesi tarkastaa, että säätöavaimet on poistettu työkalusta ennen käynnistämistä. 
 

16- Vältä tahatonta käynnistämistä: 
Varmista, että katkaisin on asennossa ”off”, kun laitat pistokkeen pistorasiaan. 
 

17- Käytä ulkona käytettäviä jatkojohtoja: 
Käytä ulkona vain ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. 
 

18- Ole tarkkana: 
Tarkkaile aina työaluettasi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt. 
 

19- Tarkasta vahingoittuneet osat: 
Ennen käytön jatkamista on työkalu tarkastettava ja varmistettava, että se toimii moitteettomasti. Tarkasta, että 
liikkuvat osat on säädetty sekä kiinnitetty ja asennettu oikein eivätkä ole särkyneet ja että ne täyttävät niille asetetut 
vaatimukset. Vahingoittuneet osat saa korjata tai vaihtaa vain valtuutettu ammattikorjaamo, ellei tässä käyttöohjeessa 
ole toisin määrätty. Älä käytä työkalua, jonka päälle/pois päältä -katkaisin ei toimi. 
 

20- Varoitus: 
Muiden kuin käyttöohjeissa mainittujen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. 
 

21- Anna työkalun korjaustoimet pätevän korjaajan tehtäväksi: 
Tämä sähkötyökalu täyttää sitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Korjaukset saa suorittaa vain alan ammattihenkilö, 
ja korjaustöissä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 
 

22- Älä laiminlyö työkalun huoltoa ja säilyttämistä: 
Vain siten voidaan taata työkalun tehokkuus. Noudata työkalun voiteluohjeita ja vaihda vahingoittuneet osat 
säännöllisesti. Varastoi työkalu kuivaan paikkaan alkuperäispakkauksessaan tai suojattuna mahdollisilta iskuilta. 
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SÄHKÖTURVALLISUUSOHJEET 
 
1. Käytetyn jännitteen on vastattava teknisissä ominaisuuksissa ilmoitettua (230 V - 50 Hz). Älä käytä muuta 

jännitettä. 
 
2. Johdossa on käytettävä suojakytkintä. Kysy neuvoa pätevältä sähköasentajalta. 
 
3. Älä mene virtajohdon lähelle, kun kone käynnistetään. Tiedä aina, missä kohtaa virtajohto on. 
 
4. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä paikoissa. 
 
5. Virtajohto on tarkastettava määräajoin kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos se ei ole hyvässä kunnossa, älä käytä 

konetta vaan vie johto alan ammattilaisen korjattavaksi. 
 
6. Jos käytät johtokelaa, kierrä johto täysin auki, sillä muutoin se voi kuumentua liikaa ja syttyä palamaan. 
 
7. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on hyväksytty. Pidä se kaukana työalueelta, kosteilta, märiltä, rasvaisilta 

tai teräviltä pinnoilta, lämmönlähteistä tai helposti palavista materiaaleista. 
 
8. Jatkojohdon pistorasian on oltava seuraavaa tyyppiä: kaksinapainen maadoitettu 10-16 A/250 V.  Johtimen 

poikkipinta-alan on oltava vähintään 1 mm2.  Virtajohto ei saa olla kevyempi kuin HO5RN-F-tyypin johdot. 
 
9. Irrota virtajohto aina vetämällä sitä pistokkeesta. 
 
10. Tämä kone on maadoitettava. Kytke se aina pistokkeeseen, jossa on maadoitusreikä. 
 
Sähköturvallisuus: 
Tämä työkalu täyttää turvallisuusmääräysten vaatimukset. Mahdolliset korjaukset on teetettävä ammattikorjaamoissa, 
jotka käyttävät sopivia alkuperäisvaraosia turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
 
Älä käytä tätä työkalua muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen. Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä 
käytöstä aiheutuneista vaurioista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä. 
 
 ITSENÄISEN JYRSIMEN (TAI JYRSINPÖYDÄN) KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LISÄTURVALLISUUSOHJEET 
 
Jyrsin on puuteollisuudessa eniten onnettomuuksia aiheuttava työkalu. Vammoja sattuu tavallisesti käden 
koskettaessa jyrsintä työkappaleen liikkuessa eteen- tai taaksepäin. 
Riskien ja vammojen välttämiseksi käyttäjien on välttämättä otettava huomioon seuraavat suositukset: 
 

− Varmista ennen jyrsimen päällekytkemistä ja käyttämistä, että se on säädetty ja toimii oikein. 
− Käytä konetta vain sellaisiin töihin, joiden tekemiseen vaaditaan tällaista konetta.  
− Tarkasta aina ennen käynnistämistä ohjainten, muotin ja suojaimien säätö. 
− Varmista, että olet valinnut työhön sopivat työkalut.  
− Varmistu, että työasentosi on mukava niin että voit turvallisesti käsitellä kappaleita työn aikana. 
− Tarkkaile aina käsiesi asentoa jyrsimeen nähden. 
− Jyrsimet ovat erittäin teräviä: säilytä ne varmassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta ennen ja jälkeen käytön. 
− Varmista ennen työn aloittamista, että kone on vakaa ja hyvin kiinnitetty. 
− Varmista, että olet valinnut työstettäville materiaaleille sopivat työkalut. 
− Varmista, että työkalut ovat tarpeeksi teräviä ja oikein asennettuja ja että terät ja jalustat ovat tasapainossa. 
− Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi työkaluja (jyrsimiä jne.). 
− Pyöritä käyttöpyörää käsin hampaan suunnassa ja tarkista, että se pyörii vapaasti. 
− Varmista, että koneeseen asennettu työkalu pyörii oikeaan suuntaan. 
− Ennen uutta työtä: kun haluat käyttää konetta uuteen työhön, varmista, että suojukset ovat oikein paikoillaan 

ja säädetty. 
− Varmista, että kone pyörii haluttuun pyörimissuuntaan ja että materiaali työntyy eteenpäin päinvastaisessa 

suunnassa kuin akseli pyörii. 
− Varmista, että olet valinnut käytetylle työkalulle sopivan pyörimisnopeuden. 
− Koneen käyttö ilman suojuksia on ehdottomasti kielletty. 
− Käytä pöydän aluslevyjä (välirenkaita), jotta pöydän ja jyrsimen väliin jää mahdollisimman vähän vapaata 

tilaa. 
− Tarkasta järjestelmällisesti ennen koneen käynnistämistä, että välirenkaat on asennettu kunnolla (välilevyt 

ovat mukana toimituksessa). 
− Varmista, että olet valinnut työkalulle sopivan välirenkaan (jyrsintyypin, asennuskorkeuden jne. mukaan): näin 

kappale ei pääse pyörimään ympäri mennessään porausreiän läpi. 
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− Välirengas (aluslevyt kuuluvat toimitukseen) on asetettava jyrsimen ympärille mahdollisimman pitkälle työn 
luonteen mukaan. 

− Työntimen käyttö on pakollinen. Älä työnnä puukappaletta sormin. 
− Käytä aina vastetta manuaalisessa eteenpäinliikkeessä. 
− Käytä aina ohjainta, joka estää kappaletta liukumasta tai pyörimästä. 
− Käytä pyörällisiä kannatinpukkeja tai pöytiä pitkien kappaleiden tukemiseen  
− Älä jätä liian paljon väliä, sillä se aiheuttaa sen, että työkalut vaurioituvat liian nopeasti ja tarpeettomasti. 
− Käytä tarvittaessa improvisoitua ohjainta kompensoimaan jyrsimen ja ohjaimen välistä etäisyyttä. 

 
Täyspitkän kappaleen jyrsimisen aikana: 
 

− Käytä aina oikeanpuoleista ohjainta ja paluun estävää ohjainta, jotka muodostavat tunnelin, jonka läpi 
työstetyt kappaleet voidaan ohjata. 

− Varmista, että oikeanpuoleisen ohjaimen kaksi puolikasta ovat tarpeeksi leveitä, jotta jyrsin pääsee läpi. 
 
Pysäytetyn jyrsinnän aikana: 
Toisin sanoin ohjattu työ, jossa jyrsintä ei käytetä koko täyspitkään kappaleeseen. 
Käytä muottia ja suojusta terien suojaamiseksi. 
Muotin avulla kappale voidaan asettaa nopeasti ja tarkasti paikalleen. 
Varmista ennen koneen käynnistämistä, että puukappale on tukevasti paikoillaan. 
 
Muut työt: 
Käytä aina suojalaitteita tai tukia onnettomuusriskien minimoimiseksi: muotti, työntimet, siirrettävät jyrsimen 
käyttöpyörät, pyörälliset pöydät, ohjaimet ja rajoittimet. 
 
4- Pakkauksesta purkaminen ja koneen kuvaus 
 
Tämä käyttöohje löytyy laatikosta. Säilytä laatikko koneen varastointia varten ja käyttöohje myöhempää käyttöä 
varten. 
Pura kone pakkauksesta ja tarkasta, että se on hyvässä kunnossa. Jos havaitset tuotteessa vikaa tai jotkin osat ovat 
rikki tai osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 
Varoitus! Pakkauksessa saattaa olla kosteudenestopussi. Pidä se poissa lasten ulottuvilta ja heitä pois. 
Pakkauksessa mahdollisesti olevia muovipusseja ei saa jättää lasten ulottuville tukehtumisvaaran vuoksi. 
 

1. Metallinen taitelevy sivujatkeet (x2) 
2. Lovet kääntökulmion liittämiseen 
3. Valurautainen pääpöytä 
4. Punainen sienimäinen hätäkytkin 
5. Jyrsinohjain ja lastuimurin liitäntä Ø 100 mm  
6. Läpinäkyvä työkalujen suoja 
7. Kääntökulmio  
8. Korkeussäätöpyörä 
9. Korkeussäädön mikrometriasteikko 
10. Koneen kiinnitysreiät 
11. Moottorin suojakotelo 
12. Paluun estävä ohjain  
13. Mekaanisesti hitsattu runko  
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5- Kokoonpano ja asennus 
 
VAROITUS! Irrota laite verkkovirrasta ennen säätö- tai huoltotoimien aloittamista. 
 
a) Kiinnitykset: 
 
Kone suositellaan kiinnitettäväksi työpenkkiin neljällä esireiällä. 
Jos konetta käytetään kannettavana työkaluna, aseta se vakaalle alustalle. 
 
4 reikää on integroitu 4 jalan tasolle. Niitä on käytettävä, jotta kone voidaan kiinnittää hyvin. 

1. Tee asennuspintaan ensin reiät ja ota jalustan kahden kiinnitysreiän väli huomioon. 
2. Kiinnitä jalat lujasti pulteilla (ei mukana). 
3. Pulttien tulee olla tarpeeksi pitkiä: huomioi pöydän paksuus. 
4. Käytä lukkoaluslevyjä ja aseta kiristysmutterit pöydät alle. 
5. Työpöydän tulee olla riittävän suuri, jotta kokoonpano on vakaa työn aikana. 
6. Varoitus: Tarkasta pöydän vakaus ja lujuus ennen työn aloittamista. 

 
b) Jyrsinohjaimen asennus 
 

− Jyrsinohjaimen asennus 
 
Pakkauksessa olevaa jyrsinohjainta ei ole asennettu: Kokoa ja asenna se työpöydälle ennen työn aloittamista. 
 
Mihin jyrsinohjainta tarvitaan? 
 
Sen avulla voit kiilata ja ohjata puukappaletta korkeus- ja leveyssuunnassa. Säädä ohjaimet itsellesi sopiviksi niin, että 
puukappale on tukevasti paikoillaan eikä voi liikkua. Mitä vakaampi kappale on, sitä tarkempi on työn tulos. 
 
Vaihe 1: Osan 1 yhdistäminen osaan 2 

 
Työnnä osa 2 osan 1 uurteisiin (katso kuvaa vasemmalla). Aseta sitten kupukantaruuvi kiinnitysreikään ja kiristä 
käyttämällä oranssinväristä hattumutteria ja aluslevyjä. 
 
Vaihe 2: Kahden osan nro 3 yhdistäminen osaan 1 

 
Aseta osa 3 kohdakkain osan 2 kanssa oikealla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Kun ne ovat linjassa, aseta sitten 
kaksi kupukantaruuvia kiinnitysreikiin ja kiristä käyttämällä oranssinväristä hattumutteria ja aluslevyjä. 
Tee samoin ohjaimen toisella puolella: Varmista, että asennat osat nro 3 oikeaan suuntaan. 
Osien nro 3 on oltava samalla korkeudella kuin osa 1. 
 
Tehtävän työn mukaan on asennettava joko osa nro 4 tai läpinäkyvä suojus. Näitä kahta osaa ei voida asentaa 
samanaikaisesti. 
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Vaihe 3: Osan 1 yhdistäminen osaan 4 

 
Aseta osa 4 kohdakkain osan 1 kanssa vasemmalla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Kun ne ovat linjassa, aseta 
sitten kaksi kupukantaruuvia kiinnitysreikiin ja kiristä käyttämällä siipimutteria ja aluslevyjä. 
 
Vaihe 4: Osan 1 asennus läpinäkyvillä suojilla 

 
Läpinäkyvät suojat suojaavat sinua mahdolliselta kontaktilta jyrsimen kanssa. Aseta suoja kohdakkain oikealla olevan 
kuvan mukaisesti. Kun se on linjassa, aseta sitten kaksi kupukantaruuvia kiinnitysreikiin ja kiristä käyttämällä 
siipimutteria ja aluslevyjä. 
 
Jyrsinohjain on nyt asennettu. 
 

− Jyrsinohjaimen asennus työpöydälle 
 
Asenna jyrsinohjain seuraavasti: 
 

1. Poista moottorin (11) oranssi takasuojakotelo. 
2. Irrota sitä varten 4 kiinnitysruuvia ja niiden aluslevyt ristiruuvitaltalla (kuva 1). 

 
3. Kun ruuvit on irrotettu, poista oranssinvärinen moottorin kotelo (kuva 2). 

 
4. Aseta jyrsinohjain pöydälle (kuva 3). 
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5. Säädä jyrsinohjaimen kolot (kuva 4, nro 1) kohdakkain pöydän kolojen kanssa (kuva 4, nro 2): 

 
6. Työnnä kupukantaruuvi pöydän sisältä koloihin. Ruuvaa lujasti kiinni oranssilla hattumutterilla ja aluslevyillä 

(kuva 5). 

 
7. Moottorin kotelon asennus: Laita oranssi moottorin kotelo paikalleen, kiristä 4 ruuvia ja aluslevyt.  

 
c) Paluun estävän ohjaimen asennus 
 

1. Koneen keskellä etuosassa on kaksi reikää (kuva 1). 

 
2. Aseta paluun estävän ohjaimen alaosa kohdakkain molempien reikien kanssa (kuva 2). 

 
3. Työnnä molemmat ruuvit ja niiden aluslevyt reikiin ja kiinnitä alaosa ristiruuvitaltalla. 
4. Asenna sen jälkeen paluun estävä ohjain siten, että se voi liukua, ja säädä se sopivaksi työstettävän 

kappaleen paksuudelle. 

 
5. Kiinnitä se sitten kahdella siipiruuvilla (kuva 3). 
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d) Sivukahvan asennus - työsyvyyden säätö 
 
Tämän kahvan avulla karan lasku voidaan säätää mikrometrisesti. 
 
Säädä tai laske akselin liikkeen korkeutta (käytetään säätämään jyrsimen korkeus) kääntämällä kahvaa (ks. kuva). 
Oman turvallisuutesi vuoksi on suositeltavaa, että työkalunpidin on mahdollisimman alhaalla pöydän pintaan 
verrattuna. 
 
e) Pöydän sivujatkokappaleiden asennus 
 
Pöydän jatkokappaleet lisäävät työtilaa ja helpottavat suurten kappaleiden asettamista. Niiden avulla voidaan 
toteuttaa pysäytettyjä jyrsintöjä. 
Jatkokappaleet on asennettava valurautapöydän kummallekin puolelle. Liitä jatkeiden esikootut kierteitetyt varret 
valurautapöydän valmiisiin reikiin ja kiristä lukkomutterit. 
 
f) Jyrsimen liitäntä imuriin 
 
Koneessa on kytkentä pöly- ja lastuimuriin. Sitä voi käyttää ulkopuolisella imurilla (ei mukana). 
 
- Kytke kone imuriin liittämällä imurin letku liitäntään, joka on jyrsinohjaimen takaosassa. Imureissa 0-100 mm on 
mukana kartionmuotoinen liitin. 
 
6 - Asetukset ja käyttöohjeet 
 
VAROITUS! 
 
Jyrsin on konetyökalu, jossa on pystyakseli (kara), joka työntyy esiin vaakasuoralle pöydälle. Pöydällä on joitakin 
työkalupidikkeitä (sisältävät rautaa - ei yhteensopiva BDTP1500:n kanssa), levyjä ja jyrsimiä. Jyrsintä käytetään 
esimerkiksi jalkalistojen, yksinkertaisten tai moninkertaisten tappiliitosten, huullosten, tason muovausten ja 
käyristymien, taivutettujen pintojen yms. tekoon. 
Älä käytä mallissa BDTP1500 halkaisijaltaan yli 25 mm:n jyrsimiä (leikkausosa). Suurempia halkaisijoita käytettäessä 
suosittelemme työskentelemään useimmissa vaiheissa ja säätämään piston syvyyttä tarpeen mukaan korkeuden 
säätöpyörällä tai säätämällä ohjainta työn kuluessa. 
 
a) Jyrsimen kiinnikkeiden asennus ja vaihto 
 
Vaihe 1: Irrota kone verkkovirrasta ja valitse halkaisijaltaan jyrsinpäähän täydellisesti sopiva kiinnike. 
 
Vaihe 2: Irrota välirengas. 
 
Vaihe 3: Lukitse akseli sen alaosassa olevalla painikkeella. 
 
Vaihe 4: Irrota kiristysmutteri mukana tulleella avaimella. 
 
Vaihe 5: Asenna tai poista kiinnike (joka on mutterissa). 
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Vaihe 6: Kiristä kiinnikkeen mutteri ja pidä samalla akseli lukittuna. Varmista ennen jyrsimen käyttöä, että se on hyvin 
kiinni akselin päässä. 
 
Vaihe 7: Aseta etäisyyden vähennyslaite alkuasentoonsa. 
 
Vaihe 8: Säädä ohjain haluamaasi asentoon pöydän asteikon avulla. 
 
Vaihe 9: Liitä lastuimuri (ei mukana). On erittäin suositeltavaa käyttää lastuimuria (tai muuta imujärjestelmää), jotta 
lamppu ei peity eikä liitin tukkeudu, moottori jäähtyy kunnolla ja kappale pääsee pöydällä liikkumaan hyvin eteenpäin. 
 
Vaihe 10: Kytke laite virtalähteeseen. 
 
b) Jyrsinohjaimen säätö 
 
Jyrsinohjaimen käyttö on pakollinen. Ennen uutta työtä: Kun haluat käyttää konetta uuteen työhön, varmista, että 
suojukset ovat oikein paikoillaan ja säädetty. 
Ennen kuin käytät konetta uudelleen, ohjaimen painimet on säädettävä. 
Tarkasta ruuvien lukitus ennen työn aloittamista. 
 
c) Pöydän aluslevyjen käyttö 
 
Käytä pöydän aluslevyjä (tai välirenkaita), jotta pöydän ja jyrsimen väliin jää mahdollisimman vähän vapaata tilaa. 
Tarkasta järjestelmällisesti ennen koneen käynnistämistä, että välirenkaat on asennettu kunnolla (välilevyt ovat 
mukana toimituksessa). 
Varmista, että olet valinnut työkalulle sopivan välirenkaan (jyrsintyypin, asennuskorkeuden jne. mukaan): näin kappale 
ei pääse pyörimään ympäri mennessään porausreiän läpi. 
Välirengas (aluslevyt kuuluvat toimitukseen) on asetettava jyrsimen ympärille mahdollisimman pitkälle työn luonteen 
mukaan. 
 
7- Koneen käynnistys 
 
Jyrsimen jalusta on asetettava ja kiinnitettävä vankalle ja tasaiselle pinnalle, johon lapset eivät pääse käsiksi. 
Varmista ennen aloittamista, että turvalaitteet, kiinnikkeet ja jyrsimet ovat kunnolla kiristettyjä. 
 
a) Käynnistys 
 
Kone käynnistetään säätöjen ja tarkastusten jälkeen painamalla ON/OFF-kytkintä, jonka löydät, kun nostat 
turvalaitetta, jossa on punainen sienipainike. 
Käynnistä kone painamalla vihreää painiketta < I >; sammutus tapahtuu punaisella painikkeella < O >. 
Sulje keltainen kansi, jotta voit aktivoida hätäpysäytyksen punaisella sienipainikkeella. 
Kytke kone päälle ja anna sen käydä 30 sekuntia. Tarkista, että se käy tasaisesti ja anna sen käydä 
maksiminopeudella (tai halutulla nopeudella). 
Pysäytä kone välittömästi, jos se alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti tai jos olet havainnut muita puutteita. 
Tarkasta manuaalisesti ennen työn aloittamista, että akseli pyörii oikein ja koko kone on hyvin kiinnitetty. 
 
Varmista, että suojukset on säädetty oikein. 
Oman turvallisuutesi vuoksi on suositeltavaa, että työkalunpidin on mahdollisimman alhaalla pöydän pintaan 
verrattuna. 
 
b) Käyttöolosuhteet 
 
- Aseta jyrsin sisätiloihin kuivaan paikkaan. Huonelämpötilan tulee olla +15 °C ja +30 °C välillä ja kosteuden alle 60 %. 
 
- Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa työn suorittamiseen turvallisesti. 
 
- Pidä kone puhtaana: Tarkista, että koneen osat ovat hyvässä kunnossa ja että ne liikkuvat esteettömästi. 
 
- Pidä työskentelyalue hyvässä kunnossa: tämä koskee sekä käyttäjiä että laitetta. 
 
- Lapsia ei saa päästää työskentelyalueelle. 
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c) Moottorin turvallisuus: lämpöherkkä katkaisin 
 
Koneesi on varustettu lämpöherkällä katkaisimella. Jos käytät konetta pitkään tai intensiivisesti, katkaisin pysäyttää 
moottorin ja suojaa sitä mahdolliselta ylikuumenemiselta. 
Jos katkaisin on lauennut, anna moottorin jäähtyä useita minuutteja ennen uudelleen käynnistämistä. 
 
8- Huolto ja puhdistus 
 
a) Yleishuolto  
 
VAROITUS! Irrota kone verkkovirrasta ennen säätö- tai huoltotoimien aloittamista. 
 
Tämä kone ei vaadi erikoista mekaanista huoltoa kuten laakereiden rasvausta. 
Pidä kone puhtaana käyttöhäiriöiden välttämiseksi. 
Voitele kaikki voitelua kaipaavat osat kuten esimerkiksi akseli. 
Poista pöly säännöllisesti kotelosta, ohjaimista ja suojuksista. 
Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja vaihda samanlaiseen, jos se on vaurioitunut. Anna pätevän teknikon 
(huoltopalvelu) tehdä tämä. 
Tarkasta jatkojohdot säännöllisesti ja vaihda, jos ne ovat viallisia. 
Jatkojohtojen käyttö aiheuttaa tehohäviötä. Vältä tehohäviöitä ja koneen ylikuumenemista käyttämällä jatkojohtoa, 
jonka vahvuus on riittävä työkalulle. 
Jos virtajohto on vahingoittunut, irrota se välittömästi pistorasiasta. 
Kytke kone irti verkkovirrasta ja puhdista muoviosat pehmeällä kostealla liinalla ja saippualla. 
Älä käytä liuottimia muoviosien puhdistukseen. Kaupasta saatavat liuotinaineet voivat vahingoittaa niitä. 
Älä upota konetta veteen äläkä käytä pesuaineita, alkoholia, bensiiniä tms. 
Säilytä ja käsittele kiinnikkeitä huolella. Vaihda kiinnikkeet ja jyrsimet (ei mukana) heti, kun niissä näkyy kulumisen 
merkkejä. 
Mikäli ilmenee ongelmia tai koneelle on tehtävä perusteellinen puhdistus, ota yhteys pätevään teknikkoon 
(huoltopalvelu). 
 
b) Hiiliharjojen vaihto 
 
Tarkista harjat säännöllisin välein. Ne on vaihdettava, kun hiilien paksuus on alle 5 mm.  Hiiliharjat on vaihdettava 
pareittain. Pidä harjat aina puhtaina ja huolehdi, että ne liikkuvat vapaasti harjanpidikkeissä. 
Vaihto tai tarkastus: Vaihda hiiliharjat ja asenna uudet varmistaen, että ne liukuvat kunnolla kannattimilleen. Älä 
väännä harjan jousia. 
Hiilet sijaitsevat moottorissa rungon sisällä. Kun haluat vaihtaa ne, irrota oranssi PVC-kotelo rungosta. 
VAROITUS: Käytetyillä hiilillä ei ole palautusoikeutta; ne ovat kulutustarvikkeita, jotka kuluvat aina käyttäessäsi 
konetta. Hanki varahiilipari myyjältäsi. 
 
c) Korjaus 
 
Jos kone ei käynnisty, tarkista, että kaikki virransyöttökytkennät on tehty, suojakytkin on päällä tai että varoke ei ole 
palanut. Jos häiriö johtuu koneesta itsestään, anna valtuutetun huoltokeskuksen tarkastaa kone tai vie se takaisin 
myyjälle. Esitä ostotodistus (kuitti, lasku). 
Huomio: Ota yhteys kauppiaaseesi huoltopalveluun liittyvissä asioissa. 
VAROITUS! Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 
 
d) Varastointi 
 
Varastoi kone seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

1. Puhdista koko kone ja lisävarusteet huolellisesti (katso huolto-osasta). 
2. Säilytä kone lasten ulottumattomissa, turvallisessa ja vakaassa asennossa, kuivassa ja lämpimässä tilassa, 

vältä äärilämpötiloja. 
3. Suojaa se suoralta valolta. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan pimeässä.  
4. Älä sulje sitä nailonpusseihin, sillä niiden sisään voi kerääntyä kosteutta. 

 
Huomio: Tekstit, kuvat ja standardia vastaavat tekniset tiedot on päivitetty ennen tämän ohjekirjan painatusta. 
Pidätämme itsellämme oikeuden päivittää tätä ohjekirjaa, jos muutoksia tehdään myöhemmin. 
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e) Käytöstäpoisto 
 
Kun kone poistetaan käytöstä, pakkaus ja kaikki koneen komponentit tulee hävittää lain määräämällä tavalla. 
 
f) Takuu ja ympäristö  
 
Takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivämäärästä, joka käy ilmi ostotodistuksesta, edellyttäen, että konetta käytetään 
ja huolletaan käyttöohjeiden mukaan. Takuu ei kata kulutustarvikkeita. 
 
Takuurajoitus: 
Kuluneilla hiilillä ei ole palautusoikeutta. Vaihda kuluneet hiilet uusiin (käänny meidän tai kauppiaasi puoleen). 
 
TAKUUN SOVELTAMINEN: 
Takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain, kun konetta käytetään määräystenmukaisesti, toisin sanoen 
ainoastaan puuntyöstöön. Feider sitoutuu itse vaihtamaan tai korjaamaan 1 vuoden aikana ostopäivästä lähtien kaikki 
BUILDER-sähkötyökalujen osat tai koneet, joissa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja. 
 
Vialliset osat on lähetettävä takaisin BUILDERILLE, Ranska. Takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos konetta on 
käytetty väärin, ylijännitteellä tai jos on kysymys normaalista kulumisesta. Takuu raukeaa, jos korjaustöitä tai muita 
toimenpiteitä on tehnyt omaan huolto-organisaatioomme kuulumattomat henkilöt tai henkilöt, joita emme ole 
valtuuttaneet vastaaviin töihin. BUILDER Ranska ei ota vastuuta tällaisista töistä. 
 
ILMOITAMME SELVÄSTI, ETTÄ EMME MYÖNNÄ TÄMÄN TAKUUN LISÄKSI MUUTA TAKUUTA (ILMAISTUA - 
SISÄLTÄEN HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MYYNTIPISTEEN ANTAMA TAKUU). 
 
TAKUU EI KATA KULUTUSTARVIKKEIDEN VIKAA TAI KULUMISTA EIKÄ ANNA KONEEN VAIHTO-OIKEUTTA 
TAI HINNANPALAUTUSTA - OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME TAI KAUPPIAAN HUOLTOPALVELUUN, 
KUN HALUAT TILATA VARAOSIA. 
 
Ympäristö: 
Noudata pakkausmateriaalien ja epäkunnossa olevien tuotteiden keräystä, lajittelua ja kierrätystä koskevia ohjeita 
(pakkaukset ja pakkausjätteet 94/62/EY ja WEEE). 
 
9- Yleisimpien ongelmien ratkaisut 
 

MAHDOLLISET HÄIRIÖT JA ONGELMAT RATKAISUT 
> Lämpöherkkä katkaisin kytkeytyy päälle 
enneaikaisesti 

> Puhdista ja poista kaikki lastut ja muut puujätteet 
moottorista ja rungon sisältä 

> Leikkauslaatu ei ole tyydyttävä > Työkalu on tarkoitukseen sopimaton tai liian pienitehoinen 
työnopeudelle. 
> Leikkuuterä (jyrsin) ei ole tarpeeksi terävä. 
> Työkalua ei ole asennettu oikein akselille. Irrota jyrsin ja 
kiristä kiinnikkeen pultti seuraamalla akselin kierrettä. 

> Puukappale koskettaa työkalua (jyrsin) > Jyrsimen leikkaava osa on pöytätason yläpuolella. Siirrä 
jyrsintä alaspäin pyörän avulla. 

 
VAROITUS! 
 

• Tämä kone on varustettu moottoria suojaavalla lämpöherkällä katkaisimella. Jos kone sammuu, odota 
muutamia minuutteja ennen uudelleen käynnistämistä (tämä ei sisälly valmistajan huoltotakuupalveluun). 

 


