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Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen
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PELARBORRMASKIN
Använda symboler

Presentation

Symbolerna används i förpackningen, på
maskin eller i medlevererade dokument.
Beskrivning av dessa symboler är
presenterade i tabellen nedan.

För att kunna få ut den bästa nyttan och
effekten av din nya borrmaskin, läs noggrant
igenom dessa bruksanvisningar samt
medföljande säkerhetsbestämmelser före
användning av maskin.

Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom dessa
anvisningar före användning av
maskin och förvara dessa för
kommande behov.
Spänning/Frekvens
Beskriver till maskin ansluten
strömmatningens krävda spänning
och frekvens.
Märkeffekt
Beskriver utrustningens max.effekt.
Hastighet
Beskriver utrustningens hastighet
eller varvtal i minut
Spindelns kapacitet
Beskriver max. diametern på
spindeln eller diameterområden i
spindeln för borr eller skär vilka
kan monteras på borrchuck.

Vi rekommenderar att du förvara dessa
bruksanvisningar för kommande behov.
Tekniska data
Spänning / Frekvens
Mottagen effekt
Obelastad hastighet:
5 olika hastighetsområden
Storlek av bord:
Storlek av stativ:
Chuck:
Max. borrdjup:
Max. höjd av maskin:
Skyddsklass:

230 V, 50 Hz
350 W
520-2620/min
160 x 160 mm
314 x 200 mm
1.5 – 13 mm B16
50 mm
58 cm

I

Koppla stickkontakt för pelarborrmaskin till
jordade uttag.

2

OBS!

Skyddsbeklädnad

Fara!

bör användas

Läs bruksanvisningen
innan
änvändning!

Personlig säkerhet
Håll fingrar, hår och kläder på avstånd från
rörliga delar.

Speciella säkerhetsanvisningar
•

•
•
•
•
•

Håll aldrig arbetsstycke med dina händer.
Lås arbetsstycke som skall borras med
skruvstycke eller motsvarande så att
låsningsutrustning fästas på bordet eller i
spåren på stativen.
Kontrollera att borrskär är ordenligt fast på
spindeln.
Rengör aldrig borrskär när den roterar.
Kontrollera att locket till drivremkåpan är
stängd för att undvika fingerskador.
Använd inte borrmaskin om dess ram är
skadade.
Maskin lämpar sig inte för svarvning!

Beklädnad
Använd inte löst sittande klädsel eller smycken
som kan fastna i maskinens roterande delar.
Använd hårnät för att skydda långt hår.
Kontrollera pelarborrmaskin och
strömkabeln före användning.
Koppla inte ur strömkabeln från stickkontakt
genom att dra på kabeln. Håll strömkabeln bort
från heta, lösningsmedlar och vassa kanter
eller vilket som helst objekt vilka kan skada
kabelns isolering. Om pelarborrmaskin
används ute, får användas endast för
utomhusbruk avsedda förlängningskablar.

VARNING! Vidtag grundläggande
säkerhetsåtgärder vid användning av elverktyg
och läs följande varningar för att förhindra
eldsvåda, elstötar och personskador Läs
igenom denna bruksanvisning noggrant innan
du använder elverktyget och spara dem för
framtida behov.

Frånkoppling av pelarborrmaskin.
Koppla pelarborrmaskin alltid från
strömmatning när den inte används, före dess
service eller byte av delar.
Undvik oönskad start
Kontrollera att strömspaken står i läge OFF
innan du ansluter belarborrmaskinen till elnätet.

Använda skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Användning av skyddsutrustning,
såsom dammask, halkfria skyddsskor, hjälm
eller hörselskydd under avsedda förhållanden
minskar risken för personskador och olyckor.

Var uppmärksam
Använd inte belarborrmaskinen när du är trött
eller påverkad av bedövande läkemedel eller
alkohol.

Säkerhet på arbetsplatsen
Alla utomstående och barn bör hållas på
avstånd från arbetsplatsen samt
förlängningssladdar. Den här
belarborrmaskinen bör endast användas under
övervakning av en vuxen.

Om verktyget stannar
Om belarborrmaskinen stannar oväntat eller
hackar under användningen, koppla den från
elnätet innan du hanterar rörliga delar.
Extra anvisningar för belarborrmaskiner.
Använd
belarborrmaskinen
endast
vid

Undvik elstötar
Se till att hålla elsladden på avstånd
belarborrmaskinen under användningen.

omgivande temperatur om 5℃ - 40℃.

Arbetsmiljö
Använd inte belarborrmaskinen vid
fuktiga eller våta förhållanden eller i
närheten av brandfarliga vätskor eller
gaser. Håll arbetsplatsen väl upplyst.
Håll arbetsområdet städat så undviker du
personskador.
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Huvudkomponenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Matningshandtag
Borrhuvud
Kropp av borrmaskin
Låsningsspak
Motorskydd
Arbetsbord
Låsning av bord
Höjdreglering av borden
Pelare
Glidskena
Fäststycke
Stativ
Remskiva på motorn
Remhus
Motorskylt

Montering och placering av borrmaskin
•
•
•

•
•
•

Placera stativ (12) på en stadig underlag.
Montera pelare (9) på stativen genom att
använda medlevererade bultar+det. nr. 11
Montera arbetsbordet (6) på pelaren (9)
samtigit med kuggstången och lås
arbetsbordet på lämpligt höjd med
låsspaken (7).
Montera fast kuggstång på pelaren.
Montera motordel (3-5) på övre ändan av
pelaren och lås fast detta med låssprintar.
Lås fast stativet (12) på underlaget med
hjälp av skruv och mutter genom
förborrade hålen. Om underlaget är av trä,
använd även brickor i dess bakdel. Detta
förhindrar inträngningen av muttern på
trädet, vilket kan orsaka instabil arbete av
borrmaskin eller skadandet av stativen.

Förberedelsen av pelarborrmaskin
Ställa spindelhastighet genom att justera Vremmen enligt följande sätt:
•
•

Öppna remhuset (14).
Öppna låsspak (4) och skjut motorn mot
borrhuvud (2). Frigör därefter V-remmen.
Reglera roteringshastighet av borr efter
material och borrstorlek, genom att skifta
utväxlingar för primär- och sekundär
remskivan.
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Miljöskydd
Vid kassering av produktförpackningen, följ de lokala föreskrifterna för deponering och återvinning.
Apparaten bör inte kastas tillsammans med hushållssoporna utan lämnas vid
återvinningscentral för el- och elektronikprodukter. Mer information finns på www.serty.fi

GARANTI
Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke
fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning
konstateras felaktiga.
I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel.
Produkten återlämnas i sin helhet tillsammans med en beskrivning av felet. Garantin gäller inte om
maskinen har öppnats,
delar bytts ut, den har reparerats eller dess uppbyggnad modifierats. Garantin gäller inte vid yrkes- eller
uthyrningsanvändning.
Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller
felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta kostnader.
Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Den här bruksanvisningen är en översättning av originalet.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV

EU-importör:

Veljekset Keskinen Oy
Onnentie 7
63610 TUURI

Vi försäkrar att

Utrustning:

BELARBORRMASKIN

Typkod:

DAO 0420 (ZJ4113N)

Uppfyller kraven enligt följande direktiv:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
och uppfyller följande samordnade standarder:
EN55014-1:2006, EN55014-2/A1:2001, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005,
EN61029-1:2000+A11:2003+A12:2003, EN61029-1/A12:2003, EN61029-2-4/A1:2003
09.04.2010
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