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Deklaracja zgodności  
 
 

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: 
 

Wiertarka słupowa JET Model JDP-10M i JDP-13M 
 

spełnia wymogi następujących rozporządzeń: 
 

 EWG, 98/79/EWG, 89/336/EWG, 93/68EWG, 73/23/EWG/98/37٭ 
 

zawartych w normach i dyrektywach: 
 

 EN 292-1, EN 292-2, EN 294, -EN 349, EN 55014, EN 60204-1 ٭٭
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Wiertarka słupowa JET model JDP-10M / JDP-13M 
 
Szanowny Kliencie, 
 
Dziękujemy bardzo za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo zakupując maszynę JET. Poniższa instrukcja 
za zapewnić nabywcy i personelowi obsługującemu maszynę, bezpieczne jej  uruchomienie, obsługę i 
konserwację wiertarki słupowej JDP-10M i JDP-13M. 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 
Uruchomienie 

 

6. Praca maszyny 
 

7. Regulacja i przezbrajanie maszyny 
Zmiana uchwytu wiertarskiego 
Ustawienie  ogranicznika głębokości wiercenia 
Zmiana prędkości obrotowej 
Pochylanie stołu 
Ustawienie sprężyny cofającej 

 

8. Konserwacja i inspekcja  
 

9. Usuwanie usterek w pracy  
 

10. Oprzyrządowanie dodatkowe do wiertarki 
 
 
1. Deklaracja zgodności producenta :  
Niniejszym poświadczamy, świadomi własnej odpowiedzialności, że maszyna spełnia normy i 
wytyczne dotyczące tego typu urządzeń. 
 
2. Warunki gwarancyjne  
 

Producent marki 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 lub jego część dostarczyć na własny koszt do 
autoryzowanego dystrybutora JET, celem ich zdiagnozowania. Do przesyłki należy każdorazowo załączyć 
dowód zakupu urządzenia, wypełnioną kartę gwarancyjną oraz pisemne uzasadnienie reklamacji.  
 

W wypadku, jeśli kontrola potwierdzi zaistniałą usterkę, JET dokona naprawy urządzenia.   
 



 4

JET wysyła naprawiony produkt na własny koszt. 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 częściami). 
 

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 
Wiertarka  słupowa jest przeznaczona tylko do wiercenia w drewnie i w skrawalnych tworzywach sztucznych 
oraz w  metalu. 
Obróbka innych materiałów nie jest dozwolona, chyba że w szczególnych przypadkach po konsultacji z 
producentem maszyny. 
 

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. 
 

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 drewna i 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 drewna, 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. 
 

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. 
 

Podczas pracy przy maszynie nie wolno nosić rękawiczek. 
 

W czasie pracy należy nosić okulary ochronne. 
Należy ustawić maszynę tak, aby przy jej obsłudze i podczas obróbki było wystarczająco dużo miejsca na 
swobodne manewrowanie elementami.  
 

Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. 
Maszyna powinna być ustawiona na stabilnej i równej powierzchni stołu. 
W czasie pracy należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający prąd nie przeszkadzał podczas pracy. 
 

W miejscu pracy nie należy gromadzić zbędnych materiałów itp. 
 

Podczas pracy  wiertarki nigdy nie należy wykonywać przy niej żadnych zbędnych czynności, przede 
wszystkim  nie wolno ingerować w pracę podzespołów urządzenia.  
 

Podczas pracy należy być skoncentrowanym i uważnym. Do pracy należy podchodzić 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. 
 

Osoby niepowołane przede wszystkim dzieci nie powinny znajdować się w obrębie miejsca pracy.  
 

Nie należy pozostawiać włączonej maszyny podczas nieobecności personelu obsługującego. Przed 
opuszczeniem miejsca pracy należy wyłączyć maszynę.  
 

Nie należy  użytkować maszyny w pobliżu znajdujących się cieczy i gazów łatwopalnych. 
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ppoż, zapoznać się z usytuowaniem i obsługą urządzeń 
gaśniczych . 
 

Nie należy stosować maszyny w miejscach wilgotnych i w wypadku padającego deszczu. 
 

Przed rozpoczęciem obróbki należy usunąć z materiału wszelkie ciała obce, gwoździe itp. 
 

Należy używać tylko naostrzonych narzędzi. 
 

Należy obrabiać tylko przedmioty, które leżą stabilnie na stole. 
Nie należy pracować przy otwartej osłonie uchwytu wiertarskiego czy osłonie paska.  
 

Przed włączeniem należy usunąć z wiertarki wszelkie klucze do  uchwytu wiertarskiego oraz inne narzędzia. 
 

Należy przestrzegać podanych wymiarów materiału poddawanemu 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. 
 

Prace związane z przezbrojeniami, regulacją i czyszczeniem maszyny należy wykonywać przy wyłączonym 
urządzeniu i tylko przy wyciągniętym kablu z prądu. 
 

Palce należy zawsze trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wiertła.  
Należy mieć na uwadze, że przedmiot obrabiany albo ręka mogą się ześlizgnąć.  
 

Należy zabezpieczyć przedmiot obrabiany przed okręcaniem się wraz z wiertłem podczas wiercenia. 
Do unieruchomienia przedmiotu obrabianego należy użyć ramienia dociskowego, imadła lub urządzenia 
pomocniczego. 
Nie należy nigdy trzymać przedmiotu obrabianego tylko rękoma.  
 

Jeśli tylko to możliwe, należy przedmiot obrabiany zabezpieczyć przed obracaniem się, opierając go o 
kolumnę wiertarki.  
 

Jeżeli przedmiot obrabiany jest za krótki  albo stół jest odchylony, należy zamocować przedmiot obrabiany 
na stole. Należy użyć do tego rowków w stole lub założyć z zewnątrz ścisk śrubowy. 
 

Imadło należy zawsze przykręcić do stołu. 
 

Nigdy nie należy pracować z wolnej ręki ( tzn. tak aby przedmiot obrabiany trzymany był bez podpory na 
stole), oprócz prac związanych z polerowaniem. 
 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie głowicy wiertarskiej oraz stołu.  
Przy włączonej maszynie nie wolno nie zmieniać żadnych ustawień przy głowicy wiertarskiej czy stole. 
 

Jeżeli punkt ciężkości elementu obrabianego znajduje się poza stołem wiertarki, należy zamocować element 
na stole lub podeprzeć go na transporterze rolkowym.  
 

Nie wolno stosować żadnych szczotek drucianych, narzędzi do frezowania, noży tnących do otworów i tarcz 
szlifierskich. 
 

Podczas ustawiania sprężyny cofającej  należy uważać na części maszyny, które mogą wypaść podczas tej 
czynności. 
 

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale 7.5. 
 

3.3. Pozostałe zagrożenia 
Również w wypadku przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa, mogą zaistnieć  pozostałe  
zagrożenia: 
 

Niebezpieczeństwo w miejscu pracy spowodowane przez obracanie się wiertła. 
Zagrożenie powodowane odpryskującymi elementami i przedmiotami materiałów obrabianych. 
 

Zagrożenie powodowane hałasem i pyłem. 
Należy zakładać środki ochrony osobistej w postaci okularów, słuchawek czy masek antypyłowych. 
Stosować zawsze odpowiednie urządzenie odciągowe. 
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Zagrożenie może stanowić prąd, jeśli przyłącze elektryczne do maszyny nie zostało odpowiednio wykonane. 
 
4. Specyfikacja maszyny 
 

4.1 Dane techniczne   
JDP-  10M 

Wyładunek  127mm 
Skok wiertła  60mm 
Mocowanie wrzeciona MK- 2/ B16 
Uchwyt wiertarski 16mm 
Średnica kolumny  59,5mm 
Wymiary stołu  210x 195mm 
Wysokość całkowita 840mm 
Liczba prędkości obrotowych 12 
Zakres prędkości obrotowej  210- 2580 l/min 
Waga maszyny  43kg 
 

Przyłącze sieciowe  230V~ 1/N/PE 50Hz 
Moc przyłączeniowa  0,25kW (0,33KM) S1 
Prąd w zakładzie  2,5A 
Parametry kabla przyłączeniowego 
(H07RN- F)  3x1,5mm2 

Zabezpieczenie sieci  10A 
 

JDP- 13M 
Wyładunek  165mm 
Skok wiertła  80mm 
Mocowanie wrzeciona MK- 2/ B16 
Uchwyt wiertarski 16mm 
Średnica kolumny  73mm 
Wymiary stołu  270x 270mm 
Wysokość całkowita  1000mm 
Liczba prędkości obrotowych 12 
Zakres prędkości obrotowej  210- 2580 l/min 
Waga maszyny  63kg 
 

Przyłącze sieciowe  230V~ 1/N/PE 50Hz 
Moc przyłączeniowa  0,39kW (0,5KM) S1 
Prąd w zakładzie  2,5A 
Parametry kabla przyłączeniowego 
(H07RN- F)  3x1,5mm2 

Zabezpieczenie sieci  10A 
 

4.2 Poziom głośności 
Nacisk poziomu emisji wg normy 11202 
Bieg jałowy  69,6dB(A) 
Podczas pracy 79dB(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 
Podstawa maszyny  
Kolumna i prowadnica stołu  
Głowica wiercąca 
Stół pod maszynę 
Uchwyt do prowadnicy stołu 
Korba do prowadnicy stołu 
3 dźwignie  posuwu 
16mm uchwyt szczękowy szybkomocujący, B16 
Uchwyt wrzeciona MK- 2/ B16 
Osłona uchwytu wiertarskiego 
Klin wyrzutowy 
Skrzynka z narzędziami 
Narzędzia do obsługi maszyny 
Instrukcja obsługi 
Lista części zapasowych 
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5. Transport i uruchomienie 
 

5.1.Transport i ustawienie maszyny  
Maszynę należy ustawić w pomieszczeniach zamkniętych, które spełniają podstawowe wymagania 
obowiązujące w stolarniach. 
 

Powierzchnia ustawienia maszyny powinna być płaska i mieć odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. W 
razie potrzeby maszynę można przytwierdzić do podłoża. 
 

Względy logistyczne, powodują że maszyna nie jest dostarczana do klienta kompletnie zmontowana. 
 

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  pokryte są podzespoły maszyny, należy usunąć za pomocą łagodnego 
rozpuszczalnika. 
 

Montaż słupa 
Słup (A, Rys. 1) należy zamocować na podstawie maszyny (B, Rys. 1); 4 śruby sześciokątne (C, Rys. 1) 
należy mocno dokręcić. 

 
 

 

Uchwyt blokujący (A, Rys. 2) należy przykręcić do suwaka (B, Rys. 2). 
 

Korbę do stołu (B, Rys. 3) należy nałożyć na czop korby. 
 

Gwintowany sztyft (A, Rys. 3) należy ustawić naprzeciw czopa, a następnie należy go zablokować.   
 

Należy zamontować stół wiertarki, a następnie go zamocować. 
 

Należy zamontować głowicę wiertarki. 
 

Uwaga: Głowica jest ciężka! Należy uważać i do jej nałożenia poprosić kogoś do pomocy. 
 

 
 
 

Należy ustawić głowicę wiertarki równolegle do podstawy maszyny, a następnie dokręcić gwintowane sztyfty 
(A, Rys. 4). 
 

Zamontować trzy drążki posuwu (A, Rys. 5) na piaście (B, Rys.5). 
 

Przed zamontowaniem uchwytu wiertarskiego należy zamontować osłonę uchwytu wiertarskiego. 
Następnie należy  dokręcić śrubę blokującą (A, Rys. 6). 
 

Stół pod wiertarkę należy ustawić ok. 200 mm poniżej trzpienia wrzeciona, a następnie go zablokować. 

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

Rys. 5 Rys. 4 Rys. 6 
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Następnie należy położyć kawałek odpadu drewnianego  na stole. 
 

Stożek trzpienia, trzpień i stożek uchwytu wiertarskiego należy oczyścić 
ściereczką. 
 

Ważne: 
Wymienione podzespoły nie mogą być brudne i tłuste od oleju, w 
przeciwnym razie uchwyt wiertarski może spaść. 
Uchwyt wiertarki należy włożyć na trzpień, a następnie odkręcić do końca. 
 

Otworzyć uchwyt wiertarski na maksymalną wielkość narzędzia/wiertła. 
 

Uchwyt wiertarski należy włożyć do mocowania wrzeciona. 
 

Uchwyt wiertarski  należy przekręcić do momentu kiedy element 
zabierający wejdzie w zapadki.   
 

Uchwyt wiertarki należy obniżyć do wysokości odpadu drewnianego. 
Mocno  i zdecydowanie wykonany posuw wiertarki sprawia, że uchwyt 
wiertarski zostanie mocno zamocowany na wrzecionie wiertarki (patrz 
Rys. 7). 
 

5.3. Podłączenie elektryczne 
Kupujący ze swojej strony gwarantuje, że doprowadzone do maszyny zasilanie spełnia 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. 
 

5.4. Uruchomienie 
Zielonym przyciskiem na włączniku głównym uruchamiamy maszynę. 
Przycisk czerwony kończy pracę maszyny. 
 
6. Praca maszyny 
 

Obsługa: 
Należy zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i stosować się do obowiązujących 
przepisów. 
 

Należy tak ustawić wysokość stołu i ogranicznik głębokości wiercenia, aby nie wiercić w stół wiertarki. 
Kawałek drewna odpadowego służy jako podkładka  i ochrania wiertło jak i powierzchnię stołu wiertarki.  
Należy zabezpieczyć przedmiot obrabiany przed zabraniem go przez wiertło podczas obróbki. Przedmiot 
obrabiany należy zablokować przy stole albo użyć imadło. 
 

Należy wybrać odpowiednią siłę posuwu wiertarki, aby wiertarka wierciła nieprzerwanie. Zbyt mały posuw 
wiertarki może doprowadzić do przedwczesnego zużycia wiertła i palenia powierzchni elementu 
obrabianego. Przy zbyt wysokim posuwie wiertarki może nastąpić zatrzymanie się silnika lub dojść do 
złamania wiertła.  
 

Zalecane  prędkości obrotowe dla  wierteł HSS 10mm: 
 

Drewno   2000 l/min 
Tworzywo sztuczne  1500 l/min 
Aluminium   1500 l/min 
Mosiądz   1500 l/min 
Żeliwo szare   1000 l/min 
Stal C15   800 l/min 
Stal C45   600 l/min 
Nierdzewna stal  300 l/min 
 

Ogólnie: 
Im mniejsza średnica wiertła tym większa prędkość obrotowa. Do obróbki drewna prędkość obrotowa musi 
być większa, niż dla metalu. Metal musi być wiercony na niższych obrotach, wymagane jest również 
nasmarowanie metalu olejem chłodząco - smarującym. 
 

Uwaga: 
Palce należy trzymać w odpowiedniej odległości od obracającego się narzędzia wiercącego, należy mieć na 
uwadze, że przedmiot obrabiany lub ręce mogą się ześlizgnąć.  
 

Ścinki i elementy materiału obrabianego należy usuwać tylko przy wyłączonej maszynie. 
Nie wolno pracować przy otwartej osłonie uchwytu wiertarskiego i paska. 
 

Rys. 7 
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Nigdy nie należy pracować z wolnej ręki tzn. przedmiot obrabiany trzymany bez podpory na stole, oprócz 
prac związanych z polerowaniem. 
 

W wypadku obróbki długich elementów należy jej oprzeć na transporterach rolkowych. 
 

Nie wolno stosować żadnych szczotek drucianych, narzędzi do frezowania, noży do wycinania do otworów i 
tarcz szlifujących. 
 

Nie wolno poddawać obróbce skrawania magnezu- grozi pożarem! 
 
7. Regulacja i przezbrajanie maszyny 
 

Wskazówki ogólne  
Przed rozpoczęciem uzbrajania czy regulacji maszyny, należy 
zabezpieczyć się przed jej przypadkowym uruchomieniem. 
Wyciągnąć wtyczkę !! 
 

7.1 Wymiana uchwytu wiertarskiego 
Odłączyć maszynę od źródła zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki. 
 

Należy spuścić w dół tuleję wrzecionową. 
 

Wrzeciono należy tak obracać, aby rowki promieniowe wrzeciona i tulei 
znalazły się w jednej linii. 
 

Klin (A, Rys. 8) należy umieścić w rowku i następnie lekko go wbić. Należy 
zabezpieczyć spadający uchwyt wiertarski ręką lub odpowiednio 
zabezpieczony stół wiertarki.  
 

7.2 Ustawienie  ogranicznika głębokości wiercenia 
Do wiercenie większej ilości dziur w tej samej głębokości należy użyć 
ogranicznik głębokości wiercenia. 
 

Należy ustawić wrzeciono wraz z zamocowanym wiertłem na 
odpowiadającą nam głębokość. 
 

Należy nastawić nakrętkę nastawczą (A, Rys. 9) ogranicznika (B, Rys. 9) 
głębokości na szczęce ogranicznika. 
 

Wiertło będzie od tej chwili na tej ustawionej wysokości zatrzymywane. 
 

7.3. Zmiana prędkości obrotowej 
Należy poluzować śrubę zabezpieczającą, a następnie otworzyć osłonę 
paska. 
 

Wzór przebiegu paska (A, Rys. 10) dotyczący prędkości obrotowej 
znajduje się po wewnętrznej stronie osłony paska. Przy każdej zmianie 
prędkości obrotowej należy mieć na uwadze ten wzór. 
 

Przeprowadzenie zmiany prędkości obrotowej: 
 

Odłączyć maszynę od źródła zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki. 
 

Po obu stronach należy poluzować blokadę zawieszenia silnika (A, Rys. 11).  
 

Następnie należy poluzować pasek. 
 

Należy zmienić położenie paska według 
wzoru pokazującego przebieg paska. 
Należy naciągnąć pasek i zablokować 
po obu stronach zawieszenie silnika (A, 
Rys. 11). 
 

Prawidłowy naciąg paska uzyskać 
można poprzez nacisk kciukiem po 
środku paska, tak aby odkształcił się o 
ok. 10mm. 
Należy zamknąć osłonę paska, a 
następnie zablokować śrubą zabezpieczającą. 
 

7.4 Wychylanie stołu 
Odłączyć maszynę od źródła zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki. 
 

Bolec (B, Rys. 12) należy najpierw usunąć poprzez kręcenie nakrętki (A, 
Rys. 12) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  
 

Aby zmienić położenie stołu, należy poluzować śruby sześciokątne (C, Rys. 12). 
 

Rys. 8 

Rys. 9 

Rys. 10 

Rys. 11 

Rys. 12 
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Uwaga: 
Śruby sześciokątne należy poluzować tylko lekko, w przeciwnym razie stół może spaść. Po ustawieniu stołu 
w wymaganej pozycji, śruby sześciokątne należy ponownie dokręcić. 
 

Bolec należy użyć tylko przy poziomym ustawieniu stołu. Stół należy używać tylko w takim położeniu. 
 

7.5 Ustawienie sprężyny cofającej 
Odłączyć maszynę od źródła zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki. 
 

Sprężyna cofająca tulei jest ustawiona fabrycznie. 
 

Jeśli byłaby potrzeba jej ustawienia , należy postępować następująco: 
 

Nakrętki (A, Rys. 13) należy poluzować o ok. 6mm (nie należy ich  
zdejmować).  
 

Należy przytrzymać osłonę sprężyny (B, Rys. 13). 
 

By zwiększyć naprężenie sprężyny, należy zdjąć ostrożnie osłonę 
sprężyny, a następnie przekręcić sprężynę w przeciwnym kierunku do 
wskazówek zegara, tak aby element zabierający ponownie wszedł w 
zapadki.  
 

Ponownie należy przykręcić nakrętki (A, Rys. 13) i je skontrować. 
Nakrętki muszą mieć luz w stosunku do obudowy sprężyny.  
 
8. Konserwacja i inspekcja 
Wskazówki ogólne: 
Przed rozpoczęciem uzbrajania, regulacji czy naprawą maszyny, należy zabezpieczyć się przed jej 
przypadkowym uruchomieniem. 
Wyciągnąć wtyczkę !! 
 

W regularnych odstępach czasu należy smarować małą ilością smaru: 
wrzeciono - klinowy wał napędowy, 
wrzeciono - uzębienie tulei wrzeciona. 
 

W regularnych odstępach czasu należy maszynę czyścić. 
Uszkodzone urządzenia zabezpieczające należy natychmiast wymienić. 
 

Podłączenie i wszelkie naprawy osprzętu elektrycznego maszyny winny być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowanych elektryków. 
Wszystkie zdemontowane urządzenia zabezpieczające natychmiast ponownie zamontować na maszynie. 
 
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. 
 

Uchwyt wiertarski jest poluzowany 
• Zabrudzony lub tłusty trzpień stożkowy - powierzchnie wrzecionowe i uchwyt wiertarski nie mogą być 

tłuste. 
 

Wibracje maszyny 
• Nieprawidłowy naciąg paska - należy sprawdzić naciąg; 
• Tuleja wrzecionowa jest sucha - należy ją nasmarować; 
• Koło paska napędzającego jest luźne - nakrętkę wrzeciona należy przykręcić; 
• Koło paska napędzającego silnika jest luźne -  dokręcić sztyft gwintowany; 
• Zużyte wiertło - wiertło należy naostrzyć. 
 

Wyżarzanie wiertła 
• Źle wybrana prędkość obrotowa - należy zredukować prędkość obrotową; 
• Wiertło jest zaklinowane przez wióry - należy częściej wyciągać wiertło z materiału obrabianego; 
• Zużyte wiertło - wiertło należy naostrzyć; 
• Zbyt mały posuw wiertła - należy zwiększyć posuw. 
 

Wiertło przesunęło się w czasie wiercenia 
• Wiertło było asymetrycznie naostrzone - wiertło należy prawidłowo naostrzyć; 
• Źle nawiercony początek otworu – należy założyć wiertło centrujące; 
• Skrzywione wiertło - należy użyć nowe wiertło;                                                        
• Wiertło nie jest prawidłowo zamocowane - wiertło należy ponownie zamocować. 
 
10. Oprzyrządowanie dodatkowe do wiertarki 
Patrz cennik JET 

Rys. 13 


