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             Deklaracja zgodności CE 
 

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: 
 

                                               Tokarka do metalu BD-3 
     Nr zam. 50000080M  

 
spełnia wymogi następujących rozporządzeń: 

 EWG, 98/79/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 2002/95EC/98/37٭
zawartych w normach i dyrektywach: 

 EN 12840, EN 292-1, EN 292-2, EN 294, - EN 349, EN 55014, EN 60204-1 ٭٭
 

 

 
  
   

08.01.2008 Martijn Deiters, managing director  
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Tokarka do metalu  JET model BD-3 
 
Szanowny Kliencie, 
 
Dziękujemy bardzo za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo 
zakupując maszynę JET. Poniższa instrukcja ma zapewnić 
nabywcy i personelowi obsługującemu maszynę tokarkę do metalu  
model BD-3, bezpieczne jej uruchomienie, obsługę i konserwację. 
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w otrzymanej instrukcji.  
Proszę zapoznać się szczegółowo z instrukcją, szczególnie z 
rozdziałami poświęconymi bezpieczeństwu, zanim przystąpią 
Państwo do uruchomienia urządzenia. Aby zapewnić maksymalną 
żywotność i wydajność urządzenia, należy stosować się do 
podanych informacji.   
 
Spis treści: 

 
1. Deklaracja Zgodności 
 
2. Warunki gwarancyjne  
 
3. Bezpieczeństwo pracy 
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie 
Ogólne warunki bezpieczeństwa  
Pozostałe zagrożenia 
 
4.  Specyfikacja maszyny 
Dane techniczne 
Poziom głośności 
Zakres dostawy 

 
5. Transport i uruchomienie  
Transport i ustawienie maszyny 
Montaż  
Podłączenie elektryczne 
Pierwsze smarowanie 

 
6. Praca maszyny 
Elementy obsługi 
Wrzeciennik 
Konik 
Suport wzdłużny i suport poprzeczny 
 
7. Uruchomienie i działanie maszyny 
Instalacja 
Eksploatacja w normalnych warunkach 
Działanie maszyny 
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8. Konserwacja i inspekcja   
Zakończenie pracy  
Szczotki węglowe 
Ustawianie i regulacja 
 
9. Usuwanie usterek w pracy  

 
10.  Oprzyrządowanie dodatkowe do urządzenia 

 
1. Deklaracja zgodności producenta: 
 
Niniejszym poświadczamy, świadomi własnej  odpowiedzialności, że ten 
produkt spełnia wytyczne wymienione na stronie 2*. 
Przy konstruowaniu uwzględnione zostały następujące normy**. 
  
2. Warunki gwarancyjne  
 
Grupa JET  dokłada wszelkich starań, aby jej produkty spełniały oczekiwania   
klientów odnośnie jakości i bezawaryjnej pracy ich urządzeń.   

 
JET gwarantuje klientom pierwotnym, zakupującym jej produkty, że każde 
urządzenie jest wolne od wad materiałowych jak również od defektów 
wynikających bezpośrednio z procesu produkcji. 
 
JET udziela na swoje urządzenia rocznej gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje 
uszkodzeń powstających na skutek bezpośredniego lub pośredniego użycia 
siły, nieuwagi, uszkodzeń na skutek upadku urządzenia, niewłaściwie 
wykonanych napraw, braków w konserwacji jak również naturalnego zużycia 
wynikającego z eksploatacji maszyny.  
 
Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży urządzenia pierwszemu 
użytkownikowi/klientowi. 
 
Aby skorzystać z gwarancji należy uszkodzone urządzenie dostarczyć do 
serwisu JET, celem ich zdiagnozowania. Do przesyłki należy każdorazowo 
załączyć dowód zakupu urządzenia, wypelniona karte gwarancyjna oraz 

      pisemne uzasadnienie reklamacji.  
 

      W wypadku, jeśli kontrola potwierdzi zaistniałą usterkę,  JET dokona naprawy 
      urządzenia. 
  
 
      Jeśli zostanie jednak stwierdzone, że reklamacja jest bezzasadna, lub 
      że usterka nastąpiła w warunkach, których nie obejmuje gwarancja, Kupujący 
      pokrywa koszty składowania, koszty wysyłki i naprawy urządzenia (wraz z 

             kosztem czesci). 
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JET rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w częściach i wyposażeniu 
dodatkowym, jeśli uzna,  że jest to konieczne. 

 
3. Bezpieczeństwo 
 
3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem  
Maszyna ta przeznaczona jest tylko i wyłącznie do toczenia i wiercenia 
skrawalnych metali i tworzyw sztucznych.  
 
Obróbka innych materiałów nie jest dopuszczona, lub może się odbywać po 
uzyskaniu aprobaty producenta urządzeń. 
 
Nie wolno poddawać magnezu obróbce skrawania- zagrożenie pożarem! 
 
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, oznacza również stosowanie się do 
wytycznych i wskazówek producenta odnośnie pracy i konserwacji urządzeń. 
 
Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez personel, który został 
wcześniej zapoznany z funkcjonowaniem i konserwacją urządzenia , oraz 
został poinformowany o ewentualnych zagrożeniach. 
 
Należy dostosować się, do narzuconego ustawą, minimalnego wieku personelu 
obsługującego urządzenie. 
 
Maszynę należy używać tylko w nienagannym stanie technicznym. 
 
Pracować na maszynie można tylko przy założonym, kompletnym 
oprzyrządowaniu  ochronnym i założonych osłonach.  
 
Oprócz, zawartych w instrukcji obsługi,  wskazówek odnośnie bezpieczeństwa 
pracy oraz szczegółowych przepisów obowiązujących na terenie danego kraju, 
należy także bezwzględnie przestrzegać ogólne przepisy i zasady użytkowania 
maszyn do obróbki metalu.  
  
Użytkowanie urządzenia wybiegające poza te przepisy jest traktowane jako 
niezgodne z tymi zasadami i za powstałe na jego skutek uszkodzenia 
producent nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko ponosi sam użytkownik.  
 
3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 
 
Maszyny do obróbki metalu, mogą być, w wypadku niewłaściwego 
korzystania, bardzo niebezpieczne. 
Dlatego  w trosce o bezpieczeństwo użytkownika jest konieczne stosowanie 
się do zasad zapobiegania wypadkom i poniżej zamieszczonych wskazówek. 
 
Należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi  przed przystąpieniem 
do montażu czy  uruchomienia maszyny. 
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Instrukcję obsługi należy bezwzględnie zachować, chronić przed brudem i 
wilgocią. Winna znajdować się przy maszynie, a w razie sprzedaży  
urządzenia, należy ją przekazać nowemu użytkownikowi. 
 
Przy maszynie nie wolno dokonywać żadnych zmian czy przeróbek.  

 
Codziennie przed uruchomieniem maszyny, należy skontrolować jej 
funkcjonowanie i sprawdzić obecność wszystkich urządzeń ochronnych.  
 
Stwierdzone  uszkodzenia czy braki  w osprzęcie ochronnym winny być 
natychmiast zgłoszone   odpowiedzialnemu personelowi i przez niego 
natychmiast usunięte.  
Maszyny nie wolno w żadnym wypadku wówczas uruchamiać, a do czasu 
dokonania naprawy,  wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, w celu uniemożliwienia 
włączenia urządzenia przez osoby niepowołane.  
 
Osoby posiadające długie włosy, powinny nosić czapkę lub siatkę ochronną 
na włosy. 
 
Należy nosić odzież przylegającą  do ciała. Na czas pracy należy zdjąć 
ozdoby, pierścionki czy zegarki.  
 
Należy nosić obuwie ochronne, zabronione są sandały czy podobne  obuwie 
wypoczynkowe. 
        
Należy nosić, zalecane przepisami, wyposażenie ochronne.  
 
Podczas pracy przy maszynie nie wolno nosić rękawiczek. 
 
Podczas pracy z tokarką należy nosić odpowiednie okulary ochronne. 
 
Należy zatroszczyć się o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. 

 
Należy ustawić maszynę tak, aby przy jej obsłudze i podczas obróbki było 
wystarczająco dużo miejsca na swobodne manewrowanie elementami.  
 
Maszyna powinna być ustawiona na powierzchni stabilnej. 
 
Należy zwrócić uwagę, aby przyłącze elektryczne nie zakłócało przebiegu 
pracy i nie groziło ciągłym potykaniem się pracowników.  
 
Stanowisko pracy chronić przed utrudniającymi pracę przedmiotami, 
elementami 
obrabianymi. 
 
Należy zawsze pozostać uważnym i skoncentrowanym. Do pracy 
przystępować z rozsądkiem. 
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Nie należy obsługiwać maszyny pod wpływem środków odurzających takich jak 
alkohol i narkotyki. Należy uwzględnić również wpływ lekarstw na stan 
zachowań. 

 
Podczas pracy  maszyny nigdy nie należy wykonywać przy niej żadnych 
zbędnych czynności, przede wszystkim  nie wolno ingerować w pracę 
podzespołów urządzenia. 
 
Nigdy nie pozostawiać pracującej maszyny bez dozoru. Przed opuszczeniem 
stanowiska pracy maszynę należy wyłączyć. 
 
Osoby niepowołane, zwłaszcza dzieci, nie powinny przebywać w sąsiedztwie 
pracującej  maszyny. 
 
Nie należy użytkować maszyny w pobliżu  substancji palnych czy gazów.    

 
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ppoż, zapoznać się  
usytuowaniem i obsługą urządzeń gaśniczych . 
 
Nie należy używać maszyny w wilgotnym otoczeniu i nigdy nie wystawiać jej na 
działanie deszczu.  
 
Należy pracować tylko z wykorzystaniem tylko dobrze naostrzonych narzędzi. 
 
Przed uruchomieniem maszyny należy usunąć z maszyny wszelkie klucze oraz  
inne narzędzia.  
 
Należy przestrzegać podanych wymiarów materiału poddawanego obróbce. 
 
Powstałe podczas obróbki odpady, ścinki, wióry należy usuwać tylko przy 
wyłączonej maszynie. 
 
Nie należy stawać na maszynie 
 
Elektryczne wyposażenie maszyny mogą obsługiwać tylko osoby do tego 
upoważnione. 
 
Uszkodzony kabel należy natychmiast wymienić.  
 
 
Palce należy zawsze trzymać w bezpiecznej odległości od  obracającego się 
narzędzia i powstających przy obróbce wiórów.  
 
Przed rozpoczęciem obróbki należy sprawdzić, czy element obrabiany jest 
właściwie zamocowany. 
 
Nie należy przekraczać zakresu mocowania uchwytu tokarskiego. 
 
Jednostronnie można mocować tylko krótkie elementy. 
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Jeśli długość elementu przekracza trzykrotnie zakres mocowania,  element 
musi  być podparty poprzez konik.    
 
Należy unikać stosowania  mocowaniu elementu ma krótkiej długości. 
 
Element obrabiany musi być dobrze podparty.   
 
Nie wolno przekraczać  ograniczenia obrotów  podzespołu mocującego. 
 
Wiercenie gwintów, nacinanie gwintów i skrawanie elementów  
niewyważonych należy wykonywać na bardzo niskich obrotach. 
 
Wystająca poza wrzeciennik sztanga metalu należy otoczyć na całej jej 
długości stałą osłoną.  
Duże ryzyko zranienia! 
 
Długie elementy należy podeprzeć lunetą stałą. Długi i cienki element może 
się  nagle podczas szybkiego obracania wykrzywić. 
 
Nigdy nie należy przestawiać konika oraz  tulei  konika podczas pracy tokarki. 
 
Ścinki i wióry należy usuwać tylko przy wyłączonej maszynie za pomocą 
specjalnego haka. 
 
Uchwyt mocujący czy element obrabiany nigdy nie może być zatrzymywany  
( wyhamowywany) ręką. 
 
Regulacji maszyny czy pomiarów należy wykonywać przy wyłączonej 
maszynie. 
 
Prace związane z konserwacją, czyszczenie czy ustawianiem tokarki należy 
wykonywać przy wyciągniętej wtyczce. 
          
3.3. Pozostałe zagrożenia 
 
Również w wypadku przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa, 
mogą zaistnieć  pozostałe  zagrożenia: 
 
Niebezpieczeństwo w miejscu pracy spowodowane przez  obracający się 
element obrabiany czy uchwyt mocujący.  . 
 
Zagrożenie powodowane wylatującymi z maszyny gorącymi elementami czy 
wiórami.  
 
Zagrożenie powodowane hałasem i odpryskującymi wiórami. 
 
Należy zakładać środki ochrony osobistej w postaci okularów, słuchawek. 

 
Zagrożenie może stanowić prąd, jeśli przyłącze elektryczne do maszyny nie 
zostało odpowiednio wykonane. 
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      4. Specyfikacja maszyny 

 
      4.1 Dane techniczne  

 
Średnica  toczenia powyżej łoża  100mm 
Maksymalna długość elementu 125 mm 
Średnica przelotowa wrzeciona 10 mm 
Końcówka wrzeciona   M14x1 
Maksymalna wielkość narzędzia 8 x 8 mm 
Skok sań poprzecznych  50 mm 
Skok tulei konika    23 mm 
Uchwyt mocujący konika  M14 x 1  
Obroty wrzeciona –zmienne   100-3800  1/min  
Moc znamionowa silnika   150 W 
Wymiary maszyny    440 x 270 x 210 mm 
Waga maszyny    13 kg 

 
Przyłącze  elektryczne    230V ~1/N/PE 50Hz 
Moc silnika     150 W  

 
4.2 Poziom głośności 

 
Poziom emisji ( według normy  EN 11202): 
Maksymalne obroty na biegu jałowym  73,4 dB(A) 
 
Podane wartości oznaczają poziom głośności maszyny, a nie określając poziomu 
bezpiecznej pracy.  
Informacje te umożliwiają użytkownikowi lepszą ocenę niebezpieczeństwa i 
ryzyka jakie związane jest z  eksploatowaniem urządzenia. 
 
4.3. Zakres dostawy 

 
Pojedyncze mocowanie do noża tokarskiego 
Uchwyt trzy-szczękowy 50 mm 
Osłona uchwytu  
Osłona przeciw-bryzgowa  
Narzędzia do obsługi maszyny 
Instrukcja obsługi i lista części zapasowych 

 
5.Transport i uruchomienie maszyny 

 
5.1 Transport i ustawienie maszyny 

 
Maszynę należy ustawić w pomieszczeniach zamkniętych, które spełniają 
podstawowe wymagania obowiązujące w warsztatach. 

 
Maszyna może być przykręcona do wypoziomowanego wytrzymałego stołu 
roboczego. 
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5.2. Montaż 
 

W wypadku stwierdzenia po rozpakowaniu maszyny uszkodzeń transportowych, 
należy o tym niezwłocznie powiadomić sprzedającego. Nie wolno w takim 
wypadku uruchamiać maszyny!    

 
Opakowanie po maszynie należy, w trosce o środowisko, utylizować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami.   

 
Smar antykorozyjny, którym  pokryta jest maszyna należy usunąć za pomocą 
nafty, oleju napędowego diesel lub innego  łagodnego rozpuszczalnika. 
 
Aby uniknąć powstawania skręcania łoża tokarki konieczne jest aby powierzchnia 
ustawienia była absolutnie płaska. Maszynę należy posadowić na płaskiej , 
stabilnej powierzchni lub stole. 

 
Maszynę należy zamontować na stole warsztatowym,  o odpowiedniej wysokości,  
aby nie było konieczne schylanie się podczas obsługi maszyny. 

 
Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, nigdy nie należy 
pracować w miejscu nieoświetlony  lub w cieniu. 

 
Suport, sanie poprzeczne i sanie krzyżowe, są  czynnikami, które mają wpływ na 
płynną, wolną od zakłóceń prace maszyny. Jeśli podczas transportu doszło do 
rozregulowania maszyny, na co może wskazywać nierówna  praca, należy 
skorzystać z wskazówek zawartych w rozdziale poświęconym regulacji maszyny. 

 
Wszystkie klucze i narzędzia mocujące konieczne do  wykonania różnego typu 
regulacji, są dostarczone wraz z maszyną. W dostawie są także klucz do uchwytu 
3-szczękowego i bezpieczniki. Bezpieczniki umieszczone są w głównym panelu 
sterującym. 

      
Trzy zewnętrze szczęki przeznaczone są do samocentrującego  uchwytu  

     3-szczękowego.   
 

      5.3 Podłączenie elektryczne  
 
Kupujący ze swojej strony gwarantuje, że doprowadzone do maszyny zasilanie  
oraz kable przedłużające spełniają  wymagane przepisy. 
Napięcie sieciowe oraz częstotliwość muszą być zgodne z danymi podanymi na 
maszynie. 
 
Maszyna wymaga zabezpieczenia  10 A. 
 
Do podłączenia należy stosować tylko przewody  oznaczane symbolem H07RN-
F. 
 
Podłączenie maszyny oraz wszelkie naprawy winny być dokonywane tylko przez 
wykwalifikowanych elektryków. 
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5.4 Pierwsze smarowanie  
 
Przed uruchomieniem maszyny należy nasmarować wszystkie miejsca 
smarowania maszyny.  

        
W razie nieprzestrzegania tego zalecenia, może dojść do powstania znacznych 
uszkodzeń maszyny. 

 
     6. Praca maszyny   
 

Prace związane z konserwacją, czyszczenie czy ustawianiem tokarki należy 
wykonywać przy wyciągniętej wtyczce. 
 
Regulacji maszyny czy pomiarów należy wykonywać przy wyłączonej maszynie 
 
Przed rozpoczęciem obróbki należy sprawdzić, czy element obrabiany jest 
właściwie zamocowany 
 
Uchwyt mocujący czy element obrabiany nigdy nie może być zatrzymywany  
wyhamowywany) ręką. 
 
Palce należy zawsze trzymać w bezpiecznej odległości od  obracającego się 
narzędzia i wiórów.  
 
Ścinki i wióry należy usuwać tylko przy wyłączonej maszynie za pomocą 
specjalnego haka. 
 
Nigdy nie wolno pracować przy otwartej osłonie uchwytu wiertarskiego czy  
osłonie paska.  

 
Nie wolno poddawać magnezu obróbce skrawania- zagrożenie pożarem! 

 
      
 



 12

6.1 Elementy obsługi 
  

1. Pokrywa 
2. Wrzeciennik 
3. Przycisk awaryjny Stop 
4. Pokrętło zmiany prędkości obrotowej 
5. Lampka kontrolna zasilania 
6. Lampka oświetleniowa 
7. Osłona uchwytu 
8. Uchwyt 3-szczękowy 
9. Silnik prądu stałego 
10. Podtrzymka narzędzia ( opcja) 
11. Konik 
12. Pokrętło konika 
13. Pokrętło ręczne 
14. Podstawa 
15. Pokrętło 
16. Prowadnica łoża 
17. Śruba pociągowa 
 

6.2  Wrzeciennik 
       
Silnik przekazuje napęd na wrzecion za pomocą typowego paska napędowego.  
Prędkość  obrotowa wrzeciona jest zmienna – jej regulacja odbywa się poprzez 
pokrętło obrotów ( 4, rys.1 ), umieszczone na panelu sterującym.  

 
Trzy-szczękowy, centrujący  uchwyt tokarski  ( 8 ) jest zamontowany na kołnierzu 
wrzeciona. Aby zdemontować uchwyt,  należy usunąć  śruby zabezpieczające do tyłu 
kołnierza, co pozwoli na  wyciągnąć uchwyt   wraz z trzema montażowymi kołkami 
gwintowanymi  
 
Uwaga: 
Uchwyt posiada pokrywę ochronną ( 7). Jeśli pokrywę otworzymy,  wyłączy się 
silnik główny; aby ponownie uruchomić maszynę, należy zamknąć pokrywę.   
    
6.3 Konik   
 
Wykonany z odlewu konik (11) może być przesuwany wzdłuż łoża tokarki do każdej 
wymaganej pozycji i jest zabezpieczany do łoża za pomocą dwóch śrub ( z przodu 
konika), które unieruchamiają lub luzują klin konika.  

 
6.4 Suport wzdłużny i suport poprzeczne 

 
Suport wzdłużny i suport poprzeczny, na których jest zamontowana luneta (10) 
wymagają duże precyzji i wyczucia przy operowaniu nimi. Mogą być napędzane za 
pomocą śruby pociągowej, nakrętki pociągowej, aby zapewnić automatyczny posuw 
maszyny, gdy jest obsługiwane sprzęgło,  w pozycji z prawej strony. 
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7. Uruchomienie i działanie maszyny 
 
7.1 Uruchamianie maszyny – instalacja  

 
Najpierw należy umieścić wtyczkę w gniazdku, oraz zwolnić przycisk STOP 
( 3). Winna zapalić się lampka zasilania maszyny (5). 

  
Włączyć maszynę na łagodnych obrotach, obracając dźwignię zmiany obrotów (4) 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Będzie słychać trzask, jako oznaka zasilania 
maszyny, ale wrzeciono nie będzie się obracać, do momentu aż nie przekręcimy 
dalej dźwigni, zgodnie ze wskazówkami zegara. 
Gdy będziemy dalej obracać dźwignią, prędkość będzie rosła. 

 
Maszyna winna pracować około 5 minut, podczas których stopniowo zwiększamy 
obroty wrzeciona, aż do momentu, kiedy osiągną maksimum.   
 
Tokarka winna pracować minimum  2 minuty na najwyższych obrotach, zanim ją 
wyłączymy. 

 
Podczas fazy rozruchu należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły maszyny pracują 
prawidłowo, bezpiecznie, bez zakłóceń. 

 
W razie, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowej regulacji maszyny, 
należy skorzystać z wskazówek umieszczonych w rozdziale 
„Ustawianie i regulacja maszyny”. 

 
7.2 Eksploatacja maszyny w normalnych warunkach. 

 
1. Należy zachować wszelkie opisane poprzednio środki ostrożności, oraz zapewnić, 
że element obrabiany może się obracać bez żadnych przeszkód. 

 
2. Właściwy rozruch maszyny musza poprzedzić czynności opisane w rozdziale 
uruchamianie-instalacja – patrz rozdział 7.1. 

 
3. Gdy kończymy pracę na maszynie, lub pozostawiamy ją beż dozoru, należy 
dźwignię zmiany prędkości obrotów  obrócić na pozycję OFF i odłączyć  maszynę od 
źródła zasilania. 

 
Uwaga: 
 
System zasilania maszyny wyposażony jest w automatyczne  urządzenie 
zabezpieczające. Gdy skrawamy lub wiercimy zbyt głęboko, urządzenie to 
zatrzymuje pracę maszyny a zaczyna się świecić żółta lampka kontrolna (6) na 
panelu sterującym. Wówczas dźwignię  zmiany prędkości wrzeciona (4) należy 
wyłączyć i włączyć ją ponownie. System zaczyna ponownie pracować a żółta lampka 
samoczynnie się wyłącza. 
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7.3 Działanie maszyny  

 
Proste toczenie  

 
Przed uruchomieniem maszyny, które opisano powyżej, należy każdorazowo 
sprawdzić czy typ obróbki, która ma być wykonywana na maszynie, został 
odpowiednio zaplanowany. 

 
Poniższe uwagi są podstawowymi wskazówkami, których należy przestrzegać, 
wykonując prosta operację toczenia. 

 
ZAWSZE należy zaplanować swoja pracę.  Należ przygotować rysunki lub plany 
planowanej obróbki, oraz posiadać pod ręką odpowiednie urządzenia pomiarowe: 
mikrometr, suwmiarkę itp. 

 
Należy wybrać odpowiednie narzędzia tokarskie, którymi będziemy wykonywać  
planowany  element oraz umieścić go w podtrzymce; ma przy tym trochę wystawać, 
tak jak jest to możliwe, zabezpieczyć całość za pomocą trzech śrub z łbem 
sześciokątnym.( idealnie jeśli długość wystawania wynosi około 6 mm, ale nie więcej 
nić 8 mm dla prostego narzędzia.) 

 
Bardzo ważne jest, aby końcówka narzędzia skrawającego znalazła się na środku 
linii roboczej, lub odrobinę poniżej. Pod żadnym pozorem nie może się znaleźć 
powyżej tej linii. 

 
Gdy jest to konieczne, należy zastosować podkładki dystansowe, aby osiągną 
pożądaną wysokość położenia narzędzia. Jeśli końcówka narzędzia jest zbyt 
wysoko, należy wybrać inne narzędzie lub naostrzyć końcówkę wcześniej 
wybranego. 

 
Aby sprawdzić czy końcówka narzędzia jest na właściwej wysokości, należy 
umiejscowić tak narzędzie, aby jego końcówka minimalnie dotknęła punkt centryczny 
konika. Powinny się one znaleźć w tym samym miejscu. Gdy konieczna jest 
dodatkowa regulacja, należy wykorzystać podkładki dystansowe, naostrzyć 
końcówkę narzędzia lub wybrać inne. 
 
Gdy nie korzystamy z konika, można go zdemontować całkowicie przez poluzowanie 
nakrętek zabezpieczających na podstawie i jego swobodne wysunięcie z łoża. 

 
Na powierzchni przedmiotu za  pomocą znacznika lub podobnego środka, należy 
zaznaczyć miejsce, gdzie obróbka ma się zakończyć tj. występ, a następnie 
przesunąć sanie wzdłużne, tak aby narzędzie skrawające znalazło się dokładnie po 
przeciwnej stronie oznakowanego miejsca, potem wkręcić  w sanie poprzeczne tak 
aby narzędzie dotknęło  powierzchnie elementu obrabianego. 
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Wykonując te czynności, należy obracać ręką uchwyt tokarski aby zapewnić, że jest 
wystarczający luz między suportem wzdłużnym, suportem  poprzecznym, imakiem 
narzędziowym czy narzędziem skrawającym, a tarcza tokarską. 

 
Jeśli rezultaty  są zadowalające, należy wyciągnąć narzędzie skrawające i wykręcić 
suport wzdłużny z wrzeciennika, potem zbliżyć narzędzie skrawające do elementu 
obrabianego w dowolne miejsce na odcinku który ma być poddawany obróbce, 
obracając jednocześnie element za pomocą ręki, używając uchwytu tokarskiego. 

 
Kontynuować, posuwając narzędzie bardzo powoli , aż do momentu zetknięcia z 
powierzchnia przedmiotu. Należy zapamiętać tę pozycję  przy zerowaniu skali  
suportu poprzecznego  tzn. obracać ruchoma skalą suportu , do momentu kiedy 
narzędzie znajdzie się w niewielkiej odległości od prawej krawędzi elementu 
obrabianego. Przesunąć suport poprzeczny o jeden pełen obrót pokrętła aż 
znakowania się ponownie pokryją. 

 
Wskazówka: 
Jeśli zdarzy się, że przejdziemy zbyt daleko poza znakowanie, należy powrócić o 
przynajmniej  połowę obrotu, a potem powoli obracając pokrętłem, doprowadzić do 
zetknięcia się znakowanych miejsc.  Kiedykolwiek używamy skali, jako miejsce 
znakowane, aby przesunąć w przód suport poprzeczny czy krzyżowy zawsze  należy 
stosować powyższą procedurę, aby wyjustować znaczniki. 

 
Kontynuować obrót dźwigni o wartość odpowiadającą naszej wymaganej głębokości 
skrawania. 

 
Uwaga: zaleca się, aby do skrawania zgrubnego, nie przekraczać jednorazowo  
0.010”(0.25mm) jako  maksymalną głębokość cięcia. 

 
Po zakończeniu fazy ustawiania, możemy rozpocząć właściwą pracę. Przed jej 
rozpoczęciem należy skontrolować  pozycję sprzęgła zmiany z posuwu ręcznego na 
automatyczny, które powinno być ustawione z lewej strony. 

 
Maszynę należy następnie włączyć, zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „ 
Uruchomienie  maszyny- instalacja” i powoli dosuwać narzędzie skrawające do 
elementu, używając dźwigni posuwu ręcznego. Kontynuować do momentu 
osiągnięcia miejsca znakowanego na  elemencie obrabianym, potem odsunąć 
narzędzie o  jeden lub dwa obroty na dźwigni suportu poprzecznego. Suport 
wzdłużny przesunąć z powrotem do początku, potem wkręcić narzędzie  o taką samą 
ilość obrotów plus wymaganą głębokość cięcia, i wykonać cięcie jeszcze raz.       

 
8. Konserwacja i inspekcja 

 
Aby maszyna przez długie lata właściwie funkcjonowała, należy odpowiednio zadbać 
o jej konserwację. 

 
Przed każdorazowym użyciem maszyny, należy skontrolować jej stan. Wszelkie 
uszkodzenia  należy natychmiast usunąć, niewłaściwe ustawienia – wyregulować. 
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Uszkodzenia na powierzchni maszyny usnąć z wykorzystaniem osełki. Ręcznie 
należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły maszyny pracują płynnie.  
 
W kanały olejowe na obydwu  łożyskach śruby pociągowej należy wkroplić kilka 
kropli oleju  ( w przypadku pracy ciągłej – raz dziennie )  

 
Wstrzyknąć kilka kropli oleju także do kanału olejowego suportu krzyżowego, 
umieszczonego na górnej powierzchni suportu, pomiędzy dwoma śrubami z 
gniazdowym łbem sześciokątnym. 
 
8.1 Zakończenie pracy 
 
Usunąć wszystkie opiłki z maszyny i starannie oczyścić jej powierzchnię. Jeśli 
stosowane było chłodziwo, należy spuścić całkowicie jego zwartość z przewodów. 
 
Podzespoły maszyny winny być suche, a cała powierzchnia maszyny powinna być 
lekko naoliwiona. Zawsze należy usunąć z maszyny wszelkie narzędzia i 
przechowywać je w bezpiecznym miejscu. 
 
8.2 Szczotki węglowe 
 
Szczotki węglowe należy wymienić, wykręcając nakładki, w górnej części silnika,  
poniżej wrzeciennika. 
 
8.3 Ustawianie i regulacja  
 
Jeśli jest to konieczne, od czasu do czasu należy wyregulować niektóre podzespoły 
w celu zapewnienia optymalnego działania maszyny. 
 
Dotyczy to regulacji następujących funkcji: 
 
a. Regulacja suportu poprzecznego 
suport poprzeczny jest zamontowany na prowadnicy o przekroju jaskółczego ogona, 
tak jak to pokazuje rysunek. Pomiędzy skośnymi powierzchniami po bokach 
prowadnicy na jaskółczy ogon, zamontowany jest specjalny pasek, który należy 
dokręcić w stosunku do prowadnicy, za pomocą trzech śrub regulacyjnych, 
znajdujących się na  całej długości prowadnicy. 
 
Śruby regulacyjne, znajdują się po prawej stronie sani, bezpośrednio poniżej  dźwigni 
suportu krzyżowego. Z czasem w  wzajemnego  tarcia powierzchni,  nastąpi zużycie, 
co  da efekty w gorszym działaniu maszyny 
 
Aby wyregulować śruby regulacyjne, zniwelować ślady zużycia i zapewnić 
równomierny i gładki ruch suportu należy przeprowadzić następujące czynności: 
 
1. Poluzować wszystkie nakrętki i śruby zabezpieczające, równomiernie na całym 
pasku, tj. użyć tego samego momentu obrotowego dla wszystkich śrub.  Suport 
powinien trzymać się mocno. Należy skontrolować ustawienie, próbując obrócić 
dźwignię , ale nie robić tego na siłę. 
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2. Wykręcić każdą śrubę regulacyjną o ćwiartkę obrotu, aby wyskoczyły  nakrętki 
zabezpieczające. 
 
3. Ponownie sprawdzić, obracając dźwignią, ruch powinien być równomierny i gładki 
na całej długości.  
 
4. Jeśli ruch jest zbyt luźny, dokręcić każdy element o ósmą obrotu, i spróbować 
ponownie. Podobnie jeśli ruch jest zbyt sztywny, wykręcić każdy element o ósmą 
obrotu, do momentu, kiedy ruch będzie poprawny. 
 
5. Dokręcić wszystkie nakrętki zabezpieczające, zwracając uwagę aby nie ruszać 
przy tym wyregulowanych właśnie śrub regulacyjnych. 
 
6. Po zakończeniu tych czynności, wsunąć sanie i naoliwić wszystkie powierzchnie 
współpracujące oraz nakrętkę i gwint śruby pociągowej, a potem wsunąć suport na 
jego normalną pozycję. 
 
Regulacja konika  
Konik jest zablokowywany za pomocą jednej śruby zabezpieczającej; gdy ją 
poluzujemy możemy przesuwać konik na prawo i lewo; gdy zablokujemy śrubę 
zabezpieczającą ( z przodu konika) można wtedy zablokować konik w dowolnej 
pozycji na prowadnicy łoża. 
 
UWAGA: 
Jest bardzo ważne, aby regulację suportu poprzecznego i suportu krzyżowego 
przeprowadzić bardzo dokładnie, gdyż jest to warunek dobrej pracy maszyny. Każda 
regulacja będzie przynosiła  pozytywny efekt w postaci dobrej jakości przedmiotu 
obrabianego, ponieważ jest ona przenoszona  na ostrze narzędzia. Istotne jest, aby 
możliwy był na maszynie nawet najmniejszy ruch narzędzia roboczego. 
 

 
9. Usuwanie usterek w pracy 

 
Silnik się nie włącza 

• Brak prądu- sprawdzić zabezpieczenie sieciowe 
• Uszkodzony silnik, włącznik czy przewód – skontaktować się z elektrykiem 

celem wykonania naprawy 

Silne wibracje podczas pracy maszyny 
• Element obrabiany nie jest wyważony – element wyważyć, zmniejszyć obroty. 
• Element jest niestabilnie zamocowany – poprawić sposób zamocowania 

elementu  
( na długość lub poprzez zwiększenie średnicy mocowania ). Podeprzeć 
koniec konika.  

• Narzędzie jest niestabilnie zamocowane  - zredukować długość  mocowania 
narzędzia  

•  Sanie mają luzu na prowadnicach – wyregulować listwy prowadzące 
•  Prowadnice sań  pracując na sucho – prowadnice naoliwić 
• Ostrze narzędzia tępe – narzędzie naostrzyć lub wymienić 
• Nacisk podczas obróbki jest zbyt duży- zmniejszyć głębokość wióra lub obroty  
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Wyżarzanie narzędzia 

• Prędkość cięć jest za duża- prędkość obrotową należy zmniejszyć 
• Ostrza narzędzia są zużyte- narzędzie należy naostrzyć 

 
Maszyna toczy stożkowo 

• Konik przesunięty w bok  - ustawić poprawnie konik 
• Łoże maszyny jest skręcone- powierzchnie mocowania muszą być płaskie 
 
 

10. Wyposażenie dodatkowe 
 
JET oferuje całą gamę wyposażenia dodatkowego do tokarki. które zwiększają 
możliwości obróbcze maszyny- patrz cennik JET 
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Rysunek eksplozyjny maszyny 
 



Parts List ( 1 1 

4 

5 Screw M4*6 3 
6 Screw ST2.9*6.5 56 Screw M5*14 3 
7 Screw M3*8 1 4  57 key 3*16 1 

Item 
1 
2 
3 

T 

Part name 
Bed way 
Leadscrew left support 
Screw M6*14 

Qty. 
2 
2 
2 

Qty. 
1 
1 
10 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

27 1 Screw M4*6 ( 11 1 77 1 Nut M2 / 2 1 
28 / Flat washer 4 1 6 1 78 1Electricbox 

Item 
51 
52 
53 

PC Board 
Electricity fixed plate 
Screw M6*12 
Rubber pad 
Nut M6 
Small washer 6 
Switch label 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

Part name 
Screw M5*20 
Small washer 5 
Nut M5 

lock connect 
Power line 
Base 
Nut M4 
Spring washer 4 
Screw M4.*10 

1 
1 
6 
4 
6 
10 
1 

leadscrew 
Leadscrew right support 
Handle wheel 
Cap nut M5 
Rotate small handle 
Handle screw 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

2 
1 
1 
5 
7 
3 

37 / Check ring 17 
38 1 V pulley 

58 

60 
61 
62 
63 
64 

1 
1 
3 
3 
3 
3 

Dust guard 
3 jaw chuck 
Spindle 
Bearing 17*35*10 
check ring 35 
Screw M6*40 
Fixed support 
Screw M4*8 

39 
40 

65 
66 
67 
68 
69 
70 

1 
1 

41 
42 
43 
44 
45 

49 V pulley v 1 
50 1 Spring washer 6 ] 4 1 100 1 Bolt M4*10 1 4  

DC Motor 
Mat plate 
Screw ST2.9*9.5 
Electric box cover 
Emergency stop button 
Variable speed contro1 knob 
Yellow l a m ~  

71 
72 
73 
74 
75 
76 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 

Adjust ring 
Washer 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Green lamp 
Variable speed contro1 
Fuse box 

87 
88 

Headstock 
Pulley cover 
Nut M4 
Washer 4 
Screw M4*8 

46 
I 47 

48 

plastic tube 
Screw M4*8 
~rotective cover for chuck 
Rotate shaft 
key 3*6 
Spacer 
Compress spring L=16 
Screw M2*20 
Micro switch 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

Small handle 2 
Nesling 1 

1 
1 

96 
97 
98 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 

1 
1 
6 
4 
6 

Higne 38*31 
Check ring 8 
V belt 

Knife rest 
Screw M4*6 
Screw M6*35 
Tailstock shaft 
Screw M6*16 
Set screw 
Set screw M6*8 
Tailstock shaft leadscrew 

89 
90 

press plate 
Small washer 4 
Screw M4* 10 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

91 
92 
93 
94 
95 

1 
4 
4 

baffle 
Tailstock 

1 
1 

Screw M5*8 
Screw M4* 16 
Saddle nut 
Leadscrew 
Saddle nut 

1 
2 
1 
1 
1 



Packing List 

Parts List ( 11 1 

No. 

1 

Qty. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Item 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

2 

3 

4 

5 

6 

Qty. 
1 

_1 

Item 
1 10 

Part name 
Washer 4 
Leadscrew nut 
Saddle 
Screw M6'20 
Saddle wedge 
middle saddle 
Rest nut 
Main label 
baffle 

Descriptions 

Micro Lathe 

Part name 
Screw MS10 

L Hex. Wrench S:3, 4, 5 

Double end wrench 5.5*7 

Fuse 

Screw Driver 

Instruction Manual 

Q'ty 

1 

Each 1 

1 

1 

1 

1 

Remarks 



Electrical Circuit Diaqram for 230V 



Electrical Circuit Diaqram for 110V 
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