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Уважаемый покупатель,
Большое спасибо за доверие, которое
Вы оказали нам, купив станок марки
JET!
• При составлении этой инструкции особое внимание уделялось возможности
быстрого освоения Вами станка и обеспечению безопасной работы с ним.
• Пожалуйста, обратите внимание на
ряд указаний, связанных с изучением
и хранением инструкции.
• Перед вводом станка в эксплуатацию
полностью и внимательно изучите
данную инструкцию, обратив особое
внимание на указания по технике
безопасности.
• Эта инструкция рассчитана на лиц,
обладающих базовыми техническими
знаниями и навыками обращения с
оборудованием, аналогичным описываемому в ней станку.
• Если Вы никогда не работали на таком
оборудовании, следует обратиться за
помощью к лицам, имеющим такой
опыт.
• Сохраните всю поставляемую вместе
со станком документацию для возможного повторного обращения к ней.
Сохраните также чек (квитанцию на
покупку) для возможного предъявления гарантийных претензий.
• В случае перепродажи станка или
сдачи его в аренду передайте вместе
с ним всю документацию, входящую в
объем поставки.

В инструкции использованы следующие
символы для привлечения внимания к
важной информации:
Внимание!
Предупреждение об опасности
Примечание
Важная дополнительная
информация
Общие указания
Прочтите все указания и
инструкции

1. Общие указания
• Станок предназначен для сверления
отверстий в металлических изделиях и подобных материалах, а также
твердых полимерных материалах и
древесине.
• Обработка других материалов недопустима, или может производиться
только после консультации с представителями компании.
• Наряду с указаниями по технике
безопасности, содержащимися в
инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны
необходимо принимать во внимание
общепринятые технические правила
работы на сверлильных станках.

• Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникающий
из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации.

• Каждое отклонение от этих правил при
использовании рассматривается как
неправильное применение и продавец
не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате
этого.

Содержание

• В станке нельзя производить никаких
технических изменений. Ответственность несет только пользователь.
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• Использовать станок только в технически исправном состоянии.
• Станок разрешается эксплуатировать
лицам, которые ознакомлены с его
работой, техническим обслуживанием
и предупреждены о возможных опасностях.
• Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от
источника электропитания до станка
должен быть не менее 3x1,5мм² (желательно медный, трёхжильный, с сечением каждой жилы не менее 1,5мм2).
• Данный станок является станком
класса «хобби» и предназначен для
индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным
особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для
использования на производстве.
• Если Вы планируете эксплуатировать
станок в более производительных
условиях, рекомендуем проконсульти-
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роваться с представителем продавца
или сервисного центра JET о возможностях оборудования.
• Если Вы при распаковке обнаружили
повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом
Вашему продавцу.
• Не запускайте станок в работу!

2. Комплект поставки
1. Сверлильная голова в сборе
2. Стол для заготовки
3. Стойка
4. Цоколь стойки
5. 16 мм патрон с ключом
6. Рукоятка подачи сверлильного
патрона–3 шт.
7. Тиски 75х мм
8. Инструмент для обслуживания
9. Принадлежности для монтажа
10. Инструкция по эксплуатации
11. Список запчастей

3. Технические характеристики
Напряжение питания
220В ~1/N/PE 50 Гц
Потребляемая мощность
450Вт
Рабочий ток
2,5 A
Соединительный провод (H07RN-F)
3x1,5мм²
Предохранитель
10 A
Расстояние от стойки до центра сверла
126 мм
Ход шпинделя
60 мм
Посадка шпинделя
МТ2/B 16
Патрон с зубчатым венцом
16 мм
Размеры стола
200 x 195 мм
Диапазаон поворота стола
+/-45°
Макс. расстояние от шпинделя до стола
400 мм
Расстояние от шпинделя до стойки
520 мм
Частота вращения
12 скоростей (220-2450 об/мин)
Габаритные размеры (ДхШхВ)
530х300х820 (мм)
Масса
38 кг

Примечание
• Спецификация данной инструкции
является общей информацией.
• Производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к
изменению технических характеристик
оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.
• Настройка, регулировка, наладка и
техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

4. Общие указания по технике
безопасности
• Техника безопасности включает в себя
также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем.
• Всегда храните инструкцию, предохраняя ее от грязи и влажности, передавайте дальнейшим пользователям.
• Ежедневно перед включением станка
проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.
• Установленные дефекты станка или
Русский

защитных устройств необходимо незамедлительно устранить с помощью
уполномоченных для этого специалистов.
• Не включайте в таких случаях станок,
выключите его из эл. сети.
• Следите за тем, чтобы станок был
надежно закреплен на ровной поверхности.
• Обеспечьте хорошее освещение.
• Применяйте необходимые согласно
предписаниям средства личной защиты.
• Надевайте плотно прилегающую
одежду, снимайте украшения, кольца и
наручные часы.
• Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или
головной убор.

ворачивания. Если центр тяжести
заготовки находится за пределами
стола, закрепите ту ее часть, которая
находится на столе, или зафиксируйте
ее с помощью роликовой подставки.

• Они должны дать возможность пользователю самому оценить опасности
и риски.

• Тиски всегда плотно прикручивайте к
столу.

5. Описание станка

• Работайте только хорошо заточенными принадлежностями.
• Никогда не хватайтесь за движущиеся
части станка.
• Стружку и части заготовок удаляйте
только при выключенном станке.
• Держите рабочее место свободным от
посторонних предметов.

• Устанавливайте станок таким образом,
чтобы оставалось достаточно места
для обслуживания станка и для расположения заготовок.

• Не оставляйте без присмотра включенный станок. Всегда выключайте
его, прежде чем покинете рабочее
место.

• Не допускайте к станку посторонних,
особенно детей.

• Не используйте станок вблизи горючих
жидкостей или газов.

• Перед началом работы проверьте
надежность закрепления сверлильной
головки и сверлильного стола.

• Следите за соблюдением мер по
противопожарной безопасности, например, наличие огнетушителя на
рабочем месте.

• Перед работой удалите из заготовки
гвозди и других посторонние предметы.
• Не применяйте проволочные щетки,
фрезы, круглопильные инструменты и
шлифовальные диски.
• Никогда не используйте станок, если
возникли проблемы с выключателем.

• Не используйте станок во влажных
помещениях, не оставляйте его под
дождем.
• Работы по электрике станка должны
выполняться только электрики.
• Следите за тем, чтобы электропроводка не препятствовала рабочему
процессу и, через нее нельзя было
споткнуться.
• Удлинительный кабель всегда отматывайте от барабана полностью.

• Никогда не работайте с открытым защитным устройством патрона или открытым защитным устройством ремня.

• Немедленно заменяйте поврежденный
сетевой кабель.

• Во время работы станка не производите никаких перестановок сверлильной
головки и сверлильного стола.

• Все работы по установке, монтажу,
чистке должны производиться только
после выключения станка из эл.сети.

• Держите руки на достаточном расстоянии от движущихся частей станка,
принимайте во внимание, что Ваши
руки или заготовка могут соскользнуть.
• Никогда не держите заготовку в руках,
без опоры о стол, кроме полировальных работ.
• Сверлите заготовку только в том случае, если она надежно располагается
на рабочем столе.
• Надежно закрепляйте заготовку от захвата движущимися частями. Применяйте зажимные устройства, струбцины, тиски и т.д., чтобы зафиксировать
заготовку. Никогда не удерживайте
заготовку просто руками.

4.1 Внимание опасности
• Даже при правильном использовании
станка возникают приведенные ниже
опасности.
• Опасность ранения вращающимся
сверлом.
• Опасность ранения отлетевшими
частями заготовок.
• Опасность от шума и пыли. Обязательно надевайте средства личной
защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).
• Опасность удара током, при несоответствующей прокладке кабеля.

• По возможности используйте стойку
в качестве опоры заготовки от проРусский

• Шумовой порог ( по EN 11202):
холостой ход – 69,6 дБ(A).
• Указанные величины являются порогом эмиссии, но не являются порогом
для безопасной работы.

• Если заготовка слишком коротка, или
если стол находится под наклоном,
закрепляйте заготовку на столе. Используйте для этого пазы стола или
установленные сверху тиски.

• Для работы не надевайте перчаток.

• Перед началом работы снимите с машины ключ патрона и другие инструменты.

4.2 Звуковая эмиссия
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Рис. 1
A - защитная крышка ремня
B - рукоятка подачи сверлильного
патрона
C - крепление площадки мотора
D - стойка
Е - рукоятка подачи сверлильного
патрона
F - ручка регулировки высоты стола
G - цоколь станка
H - упор ограничения глубины сверления
I - выключатель двигателя
J - сверлильный патрон
К - защита сверлильного патрона
L - стол для заготовки

6. Транспортировка и пуск в
эксплуатацию
6.1 Транспортировка и установка
• Станок разработан для эксплуатации в
закрытых помещениях и должен прочно размещаться на твердой и ровной
поверхности. Если необходимо, станок
можно прикрутить.
• Для удобства упаковки станок собран
не полностью.

6.2 Монтаж
Общие указания
• Перед проведением монтажноналадочных работ отключите станок
от эл. сети! Удалите защитную смазку
от ржавчины с помощью мягких растворителей.
Настольный сверлильный станок JDP-10L

• Установите станок на плоскую поверхность.

• Откройте сверлильный патрон на максимальный размер сверла.

высокая опасность возгорания!

• Установите стойку (D, Рис. 1) на цоколь станка (G).

• Опустите патрон до заготовки вниз.
Правильно проведенная подача
сверла надежно закрепляет патрон на
шпинделе.

Рекомендованная частота
вращения для сверла из
быстрорежущей стали 10 мм

• 3 шестигранных винта хорошо затяните.

6.3 Подключение к сети

Монтаж стола для заготовки

• Сетевое подключение и применяемые
удлинители должны соответствовать
нормам.

Монтаж стойки

• Монтируйте стол для заготовки (L) к
стойке и плотно закрепите его.

Монтаж сверлильной головы
• Установите сверлильную головку на
стойку.

• Напряжение сети и частота должны
совпадать с данными на типовой
табличке станка.
• Предохранитель сети должен составлять 10 A.

Древесина:
Пластмасса:
Алюминий:
Медь:
Чугун:
Сталь (С15):
Сталь (С45):
Нержавеющая сталь:

2000 об/мин
1500 об/мин
1500 об/мин
1500 об/мин
1000 об/мин
800 об/мин
600 об/мин
300 об/мин

Общее правило

• Подключение и ремонт должны проводить только специалисты-электрики.

• Чем меньше диаметр сверла, тем
выше число оборотов.

• Плотно затяните боковые резьбовые
штифты.

6.4 Ввод в эксплуатацию

Монтаж рукояток подачи
сверлильного патрона

• Станок включается нажатием зелёной
клавиши на главном выключателе, а
выключатеся нажатием красной клавиши на галвном выключателе.

• Металл сверлится при низких оборотах, при необходимости используется
масло для сверления.

• Разместите сверлильную головку
параллельно к цоколю станка.

• Установите 3 рукоятки подачи (Е) во
втулки.

Монтаж защиты сверлильного
патрона
• Установите защиту патрона (К, Рис. 2)
на сверлильную пиноль (М), прежде
чем монтировать патрон.
• Плотно затяните зажимной винт

• Установите высоту стола и упор
ограничения глубины таким образом,
чтобы Вы не сверлили в стол для заготовки.
• Ненужный кусок дерева в качестве
опоры защищает как сверло, так и
стол для заготовки.
• Закрепляйте заготовку от захвата
сверлом. Прикрепляйте заготовку к
столу или устанавливайте струбцину.
• Струбцину всегда прикручивайте к
столу.

Рис. 2

Монтаж патрона
• Закрепите сверлильный стол под
головкой шпинделя на расстоянии 120
мм.
• Положите кусок ненужного дерева на
стол для заготовки.
• С помощью тряпки очистите конус
шпинделя и конус патрона.

Важно!
• Эти поверхности должны быть очищены от жира и масла, иначе патрон
может снова упасть.
• Наденьте патрон (J, Рис. 1) на конус
шпинделя.
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7. Работа станка
7.1 Изменение числа оборотов
• Отсоедините сетевой штекер из розетки!
• Открутите предохранительный винт
и откройте крышку защитного кожуха
ремня.
• Табличка расположения ремня на
шкивах и числа оборотов находится на
внутренней стороне крышки защитного кожуха ремня.
• Ориентируйтесь по ней каждый раз
при изменении числа оборотов.

• Держите руки на достаточном расстоянии от движущихся частей станка,
принимайте во внимание, что Ваши
руки или заготовка могут соскользнуть.

Проведите изменение числа
оборотов

• Выбирайте силу подачи таким образом, чтобы сверло двигалось быстро.

• Ослабьте ремень.

• Слишком медленное вращение
шпинделя ведет к преждевременному
износу сверла и прожогам заготовки,
слишком быстрое вращение может
привести к заклиниванию мотора или
излому сверла.
• Стружку и части заготовок удаляйте
только при выключенном станке.

Внимание!
Всегда соблюдайте правила по
техники безопасности и указания
инструкции.

• Открутите крепление площадки мотора (C, Рис. 1).
• Переставьте ремень в соответствии с
необходимым числом оборотов.
• Натяните ремень и зафиксируйте
крепление мотора.
• Необходимое натяжение ремня достигнуто, если при нажатии большим
пальцем середина ремня прогибается
примерно на 15 мм.
• Закройте крышку кожуха ремня и закрепите с помощью винта.
• Никогда не работайте с открытым защитным прозрачным кожухом патрона
или открытым защитным кожухом
ремня.

• Не применяйте проволочные щетки,
фрезы, круглопильные инструменты и
шлифовальные диски на этом станке.

7.2 Замена сверлильного патрона

• Никогда не работайте с открытым защитным устройством патрона или открытым защитным устройством ремня.

• Снимите пиноль.

• Никогда не обрабатывайте магний 4

• Отсоедините сетевой штекер из розетки!
• Вращайте шпиндель до тех пор пока
радиальные пазы шпинделя и пиноРусский

ли не будут распологаться на одной
линии.
• Вставьте клин (О, Рис. 3) в паз и легко
постучите по нему, пока патрон не
упадёт.

• После ослабления винта (Q, Рис. 5)
прозрачную защиту (R) патрона можно
опустить вниз.

жира;

Станок вибрирует:
• неправильное натяжение ремня – проконтролируйте натяжение ремня;
• шкив ремня мотора ослаблен – плотно
затяните резьбовой штифт;
• затруднено движение пиноли шпинделя – смажьте пиноль шпинделя;
• шкив шпиндельного ремня ослаблен –
плотно затяните гайку шпинделя;
• сверло затупилось – заточите сверло;

Сверло накаливается:
• неправильно выбрано число оборотов
– снизить число оборотов;

Рис. 5
Рис.3

7.3 Установка упора ограничения
глубины сверления
• Для сверления большого количества
отверстий одинаковой глубины применяйте упор ограничения глубины.
• Опустите шпиндель с установленным
сверлом на желаемую глубину сверления.
• Поверните установочное кольцо до
упора и закрепите крепёжный винт (Н,
Рис. 1).
• Сверло будет останавливаться на этой
высоте.

7.4 Установка стола для заготовки
• Никогда не проводите установку на
включенном станке.
• Ослабьте шестигранный винт (Р, Рис.
4), чтобы повернуть стол.

Внимание!
• Лишь слегка ослабьте шестигранный
винт, иначе вся поверхность стола
может упасть вниз.

• сверло засорилось стружкой – чаще
проворачивайте сверло в обратную
сторону;

• Никогда не работайте с открытым прозрачным защитным кожухом патрона
или открытым защитным кожухом
ремня.

• подача сверла слишком мала – увеличьте подачу;

• Защиту патрона можно поднять вверх
для замены сверла.

Сверлильное отверстие
некруглое:

8. Техническое обслуживание

• сверло отшлифовано асимметрично –
правильно заточите сверло;

Общие указания
• Перед проведением работ по техническому обслуживанию, чистке и ремонту отключите станок от эл. сети!
• Подключение и ремонт электрооборудования должны проводиться только
специалистами-электриками.
• Затем снова установите все защитные
устройства.
• Защитные кожуха, отдельные детали
из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют
предохранительные функции. Замене
по гарантии такие детали не подлежат.

• сверлильное отверстие смещено – используйте центрирующее сверло;
• сверло погнуто – используйте новое
сверло;
• сверло неправильно закреплено –
правильно закрепите сверло.

10. Поставляемые
принадлежности
• Полный ассортимент принадлежностей
смотрите на сайте www.jettools.net.ua
или в каталоге

• Поврежденные защитные устройства
немедленно заменяйте.

Смазка
Регулярно смазывайте небольшим
количеством смазки:
• направляющие стола и стойки
• приводной вал шпинделя
• зубчатое сцепление шпинделя и
пиноли

Чистка
• Регулярно чистите станок.

9. Устранение неисправностей
Мотор не включается:
Рис. 4

• нет тока – проверьте предохранитель
сети;

• Снова затяните шестигранный винт.

• мотор, выключатель или кабель дефектны – обратиться в сервис;

7.5 Установка защиты
сверлильного патрона

Патрон выпадает:

• Никогда не проводите установку на
вклю-ченном станке.
Русский

• грязь или жир на конусе патрона –
поверхности прилегания шпинделя
и патрона должны быть свободны от
5
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Шановний покупець,
Щиро дякуємо за довіру, виказану нам
за придбання верстату марки JET!
• При складанні цієї інструкції особлива
увага приділялась можливості швидкого освоєння Вами верстата та забезпеченню безпечної роботи з ним.

В інструкції використані наступні символи для привертання уваги до важливої
інформації:

• Не запускайте верстат в роботу!
Увага!
Попередження про небезпеку
Примітка
Важлива додаткова
інформація
Загальні вказівки
Прочитайте всі вказівки та
інструкції

• Будь ласка, зверніть увагу на ряд
вказівок, зв`язаних з вивченням та
зберіганням інструкції.
• Перед введенням верстата в
експлуатацію повністю та уважно
вивчіть дану інструкцію, звернувши
особу увагу на вказівки з техніки безпеки.
• Ця інструкція розрахована на осіб,
що володіють базовими технічними
знаннями і навичками поводження з
обладнанням, що є аналогічним тому
верстату, який описується в ній.
• Якщо Ви ніколи не працювали на такому обладнанні, необхідно звернутися
за допомогою до осіб, маючих такий
досвід.
• Збережіть всю документацію, що
поставляється разом із верстатом, для
можливого повторного звернення до
неї.
• Також збережіть чек (квитанцію на
купівлю) для можливого пред`явлення
гарантійних претензій.

1. Загальні вказівки
• Верстат призначений для свердління
отворів у металевих виробах та
подібних матеріалах, а також твердих
полімерних матеріалах та деревині.
• Обробка інших матеріалів неприпустима, або може проводитися тільки після
консультації з представником компанії.
• Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містяться в інструкції з
експлуатації, та особливими вимогами
Вашої країни необхідно брати до уваги
загальноприйняті технічні правила
роботи на свердлильних верстатах.

• У разі перепродажу верстата або здачі
його в оренду передайте разом із ним
всю документацію, що входить в обсяг
поставки.

• Кожне відхилення від цих правил при
використанні розглядається як неправильне застосування і продавець не
несе відповідальності за пошкодження, що відбулися в результаті цього.

• Виробник не несе відповідальності
за будь-який збиток, що виникає
внаслідок недотримання вказівок, що
наведені в інструкції з експлуатації.

• У верстаті неможна проводити ніяких
технічних змін. Відповідальність несе
тільки користувач.

Зміст:
1. Загальні вказівки
2. Комплект постачання
3. Технічні характеристики
4.Загальні вказівки з техніки
безпеки
5. Опис верстата
6. Транспортування та введення
в експлуатацію
7. Робота верстата
8. Технічне обслуговування
9. Усунення несправностей
10. Приладдя, що постачаються
11.Деталювання
Список деталей

шкодження внаслідок транспортування, негайно повідомте про це Вашого
продавця.

• Використовувати верстат тільки в
технічно справному стані.
• Верстат дозволяється експлуатувати
особам, що ознайомлені з його роботою, технічним обслуговуванням та
попереджені про можливі небезпеки.
• З`єднувальний кабель (або подовжувач) від автомата захисту та від джерела електроживлення до верстата має
буди не менш ніж 3х1,5мм2(бажано
мідний, трижильний з перетином
кожної жили не менш ніж 1,5мм2).
• Даний верстат є верстатом класу «хобі», і призначений для
індивідуального (побутового) застосування, тобто за своїми конструктивними особливостями та
технічними характеристиками верстат
не призначений для використання на
виробництві.

2. Комплект поставки
1. Свердлильна голова в зборі
2. Стіл для заготовки
3. Стійка
4. Цоколь стійки
5. 16 мм патрон з ключем
6. Рукоятка подачі свердлильного
патрона – 3 шт.
7. Лещата 75х мм.
8. Інструмент для обслуговування
9. Приладдя для монтажу
10. Інструкція з експлуатації
11. Список запчастин

3. Технічні характеристики
Напруга живлення
220В ~ 1/N/PE 50 Гц
Споживана потужність
450 Вт
Робочий струм
2,5 А
З`єднувальний дріт (H07RH-F)
3х1,5мм2
Запобіжник
10 А
Відстань від стійки до центру свердла
126 мм
Хід шпинделя
60 мм
Посадка шпинделя
МТ2/В 16
Патрон із зубчастим вінцем
16 мм
Розміри столу
200х195 мм
Діапазон повороту столу
+/- 45°
Макс. відстань від шпинделя до столу
400 мм
Відстань від шпинделя до стійки
520 мм
Частота обертання
12 швидкостей (220-2450 об/хв)
Габаритні розміри (ДхШхВ)
530х300х820 (мм)
Маса
38 кг

Примітка
• Специфікація даної інструкції є загальною інформацією.
• Виробник залишає за собою право
вносити зміни в конструкцію верстатів,
що може привести до змін технічних
характеристик обладнання, її
стандартної комплектації, додаткового
приладдя та зовнішнього виду.
• Налаштування, регулювання, налагодження і технічне обслуговування
обладнання здійснюється покупцем.

4. Загальні вказівки з техніки
безпеки
• Техніка безпеки включає в себе дотримання інструкції з експлуатації та
технічному обслуговуванню, надані
виробником.
• Завжди зберігайте інструкцію,
оберігаючи її від бруду та вологості,
передавайте подальшим користувачам.
• Щоденно перед увімкненням верстата перевіряйте функціонування
необхідних захисних пристроїв.

• Якщо Ви плануєте експлуатувати
верстат у більш продуктивних умовах
рекомендуємо проконсультуватися з представником продавця або
сервісного центру JET про можливості
обладнання.

• Встановленні дефекти верстата або
захисних пристроїв необхідно негайно
усунути за допомогою уповноважених
для цього фахівців.

• Якщо при розпакуванні Ви виявили по-

• В таких випадках не вмикайте верстат,

Настільний свердлильний верстат JDP-10L
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вимкніть його з електричної мережі.
• Слідкуйте за тим, щоб верстат був
надійно закріплений на рівній поверхні.
• Забезпечте гарне освітлення.
• Згідно розпорядження застосовуйте
необхідні засоби особистого захисту.
• Одягайте одяг, що щільно прилягає,
знімайте прикраси, каблучки та наручні
годинники.

якщо стіл знаходиться під нахилом,
закріплюйте заготовку на столі. Використовуйте для цього пази столу, або
встановленні зверху лещата.

• Працюйте тільки добре заточеним приладдям.
• Ніколи не хапайтеся за рухомі частини
верстата.
• Стружку та чистини заготовок видаляйте тільки при вимкненому верстаті.

• Для роботи не одягайте рукавичок.

• Тримайте робоче місце вільним від
сторонніх предметів.

• Не допускайте до верстата сторонніх,
особливо дітей.
• Перед початком роботи перевірте
надійність закріплення свердлильної
голівки і свердлильного столу.
• Перед початком роботи зніміть
з машини ключ патрона та інші
інструменти.
• Перед початком видаліть із заготовки
цвяхи та інші сторонні предмети.
• Не застосовуйте дротяні щітки,
фрези, круглопильні інструменти і
шліфувальні диски.
• Ніколи не використовуйте верстат,
якщо виникли проблеми з вимикачем.
• Ніколи не працюйте з відкритим захисним пристроєм патрона або відкритим
захисним пристроєм ременя.
• Під час роботи верстата не здійснюйте
ніяких перестановок свердлильної
голівки та свердлильного стола.
• Тримайте руки на достатній відстані
від рухомих частин верстата, враховуйте, що Ваші руки або заготовка
можуть зісковзнути.
• Ніколи не тримайте заготовку в
руках, не опираючись на стіл, окрім
полірувальних робіт.
• Свердліть заготовку тільки в
тому випадку, якщо вона надійно
розташовується на робочому столі.
• Надійно закріплюйте заготовку від захоплення рухомими частинами.
• Застосовуйте затискні пристрої, струбцини, лещата тощо, щоб зафіксувати
заготовку. Ніколи не тримайте заготовку просто руками.
• По можливості використовуйте стійку
в якості опори заготовки від провертання.
• Якщо центр тяжіння заготовки знаходиться за межами столу, закріпіть ту її
частину, яка знаходиться на столі, або
зафіксуйте її за допомогою роликової
підставки.
• Якщо заготовка занадто коротка, або
Українська

5. Опис верстата

• Лещата завжди щільно прикручуйте до
столу.

• Якщо Ви маєте довге волосся одягайте захисну сітку для волосся або
головний убір.
• Встановлюйте верстат таким чином,
щоб залишалося достатньо місця для
обслуговування верстата і для розташування заготовок.

ризики.

• Не залишайте без нагляду увімкнений
верстат. Завжди вимикайте його, перш
ніж залишите робоче місце.
• Не використовуйте верстат поблизу
горючих рідин або газів. Слідкуйте за
дотриманням заходів з протипожежної
безпеки, наприклад, за наявністю вогнегасника на робочому місці.
• Не використовуйте верстат у вологих
приміщеннях, не залишайте його під
дощем.
• Роботи по електриці верстата повинні
виконуватися тільки електриками.
• Слідкуйте за тим, щоб електропроводка не перешкоджала робочому
процесу, і через неї неможливо було
спіткнутися.
• Подовжувальний кабель завжди
відмотуйте від барабана повністю.
• Негайно замінюйте пошкоджений мережевий кабель.
• Всі роботи по встановленню, монтажу, чищенню повинні виконуватися
тільки після вимкнення верстата із
електричної мережі.

4.1 Увага небезпеки
• Навіть при правильному
використовуванні верстата виникають
наведені нижче небезпеки.
• Небезпека поранення обертовим
свердлом.
• Небезпека поранення відлетівшими
частинами заготовок.
• Небезпека від шуму та пилу.
Обов`язково одягайте засоби особистого захисту (захист очей, вух та
дихальних шляхів).
• Небезпека ураження струмом, при
невідповідній прокладці кабелю.

4.2 Звукова емісія
Шумовий поріг (по EN 11202):
холостий хід – 69,6 дБ(А).
• Зазначені величини є порогом емісії,
але не є порогом для безпечної роботи.
• Вони повинні дати можливість користувачу самому оцінити небезпеку та
7

Рис. 1
А – захисна кришка ременя
В – рукоятка подачі свердлильного
патрона
С – кріплення площадки мотору
D – стійка
E – рукоятка подачі свердлильного
патрона
F – ручка регулювання висоти стола
G – цоколь станка
Н – упор обмеження глибини свердління
I – вимикач двигуна
J – свердлильний патрон
К – захист свердлильного патрона
L – стіл для заготовки

6. Транспортування та введення
в експлуатацію
6.1 Транспортування та
встановлення
• Верстат розроблений для експлуатації
в закритих приміщеннях і повинен
міцно розміщуватися на твердій рівній
поверхні. Якщо необхідно, верстак
можливо прикрутити.
• Для зручності упаковки верстат
зібраний не повністю.

6.2 Монтаж
Загальні вказівки
• Перед проведенням монтажноналагоджувальних робіт відключіть
верстат від електромережі.
• Видаліть захисну змазку від іржі за допомогою м`яких розчинників.
• Встановіть верстат на пласку поверхню.

Монтаж стійки
• Встановіть стійку (D, Рисунок 1) на
цоколь верстата (G).
• 3 шестигранних гвинти добре
затягніть.
Настільний свердлильний верстат JDP-10L

6.3 Підключення до мережі
Монтаж столу для заготовки
• Монтуйте стіл для заготовки (L) до
стійки та щільно закріпіть його.

Монтаж свердлильної голови
• Встановіть свердлильну голівку на
стійку.
• Розмістіть свердлильну голівку паралельно до цоколя верстата.
• Щільно затягніть бокові різьбові штифти.

Монтаж рукояток подачі
свердлильного патрона
• Встановіть 3 рукоятки подачі (Е) до
втулок.

Монтаж захисту свердлильного
патрона
• Встановіть захист патрона (К, Рисунок
2) на свердлильну піноль (М), перш
ніж монтувати патрон.
• Щільно затягніть затискний гвинт.

• Мережеве підключення та
подовжувачі, що застосовуються,
повинні відповідати нормам.
• Напруга мережі та частота повинні
співпадати з даними на типовій
табличці верстата.
• Запобіжник мережі повинен складати
10 А.

• Закріпіть свердлильний стіл під
голівкою шпинделя на відстані 120 мм.
• Покладіть шматок непотрібного дерева
на стіл для заготовки.

6.4 Введення в експлуатацію

• Метал свердлиться на низьких обертах, за необхідністю
використовується мастило для
свердління.

• Верстат вмикається шляхом натискання зеленої клавіші на головному
вимикачі, а вимикається шляхом натискання червоної клавіші на головному
вимикачі.
• Встановіть висоту столу та упор обмеження глибини таким чином, щоб Ви
не свердлили в стіл для заготовки.
• Непотрібний шматок дерева в якості
опори захищає як свердло, так і стіл
для заготовки.

• Ці поверхні очищені від жиру та мастила, інакше патрон знову може впасти.
• Надягніть патрон (J, Рисунок 1) на
конус шпинделя.
• Відкрийте свердлильний патрон на
максимальний розмір свердла.
• Опустіть патрон до заготовки вниз.
Правильне проведення подання
свердла надійно закріплює патрон на
шпинделі.

7. Робота верстата
7.1 Зміна кількості обертів
• Від`єднайте мережевий штекер із
розетки!
• Відкрутіть запобіжний гвинт та
відкрийте кришку захисного кожуха
ременя.

• Закріплюйте заготовку від захоплення
свердлом. Прикріпіть заготовку до
столу або встановіть струбцину.

• Табличка розміщення ременя на
шківах та кількості обертів знаходиться
на внутрішній стороні кришки захисного кожуха ременя.

• Струбцину завжди прикручуйте до
столу

• Орієнтуйтесь за нею кожного разу при
зміні кількості обертів.

• Надто повільне обертання шпинделя
призводить до передчасного зношування свердла та пропалення заготовки, надто швидке обертання може
призвести до заклинювання мотора
або зламу свердла.
• Стружку та частини заготовок видаляйте тільки коли верстат вимкнено.

• За допомогою ганчірки очистити конус
шпинделя та конус патрона.

Важливо!

Загальне правило
• Чим менший діаметр свердла, тим
більша кількість обертань.

• Обирайте силу подачі таким чином,
щоб свердло рухалося швидко.

Монтаж патрона

1500 об/хв.
1000 об/хв.
800 об/хв.
600 об/хв.
300 об/хв.

• Підключення та ремонт повинні проводити тільки фахівці-електрики.

• Тримайте руки на достатній відстані
від рухомих частин верстата, беріть до
уваги те, що Ваші руки або заготовка
можуть зісковзнути.

Рис. 2

Мідь:
Чавун:
Сталь (С15):
Сталь (С45):
Нержавіюча сталь:

• Відкрутіть кріплення майданчика мотора (С, Рисунок 1).
• Послабте ремінь.
• Переставте ремінь у відповідності з
необхідною кількістю обертів.
• Натягніть ремінь та зафіксуйте
кріплення мотора.
• Необхідне натягування ременя досягнуто, якщо при натисканні великим пальцем середина ременя
прогинається приблизно на 15 мм.
• Закрийте кришку кожуха ременя та
закріпіть за допомогою гвинта.

Увага!
• Завжди дотримуйтесь правил з техніки
безпеки та вказівок інструкції.
• Не застосовуйте дротяні щітки,
фрези, кругло пильні інструменти та
шліфувальні диски на цьому верстаті.
• Ніколи не працюйте з відкритим захисним пристроєм патрона або відкритим
захисним пристроєм ременя.
• Ніколи не обробляйте магній – висока
небезпека займання!

Рекомендована частота
обертання для свердла із
швидкоріжучої сталі 10 мм
Деревина:
Пластмаса:
Алюміній:

Настільний свердлильний верстат JDP-10L

Проведіть вимірювання кількості
обертів

2000 об/хв.
1500 об/хв.
1500 об/хв.
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• Ніколи не працюйте з відкритим захисним прозорим кожухом патрона або
відкритим захисним кожухом ременя.

7.2 Заміна свердлильного
патрона
• Від`єднайте мережевий штекер від
розетки!
• Зніміть піноль
• Крутіть шпиндель до ти пір, доки
радіальні пази шпинделя та пінолі не
будуть розміщені на одній лінії.
• Вставте клин (О, Рисунок 3) у паз та
легко постукайте по ньому, доки патрон не впаде

Українська

щільно затягніть різьбовий штифт;
• ускладнений рух пінолі шпинделя –
змастіть піноль шпинделя;
• шків шпиндельного ременя послаблений – щільно затягніть гайку шпинделя;
• свердло затупилося – заточіть свердло;

свердлильний отвір не круглої
форми:
• свердло відшліфовано асиметрично –
правильно заточіть свердло;

Рис. 5

Рис.3

7.3 Встановлення упору обмеження глибини свердління

• Ніколи не працюйте з відкритим прозорим захисним кожухом патрона або
відкритим захисним кожухом ременя.

• свердлильний отвір зміщений – використовуйте центрувальне свердло;
• свердло погнуте – використовуйте
нове свердло;

• Для свердління великої кількості
отворів однакової глибини застосовуйте упор обмеження глибини.

• Захист патрона можна підняти вгору
для заміни свердла.

• свердло неправильно закріплене –
правильно закріпіть свердло.

• Опустіть шпиндель з встановленим свердлом на бажану глибину
свердління.

8. Технічне обслуговування

10. Приладдя, що постачаються

Загальні вказівки

• Поверніть установче кільце до упору та закріпіть кріпильній гвинт (Н,
Рисунок 1).

• Перед проведенням робіт з технічного
обслуговування, чищення та ремонту
вимкніть верстат з електромережі.

• Повний асортимент приладдя дивіться на
сайті www.jettools.net.ua або у каталозі.

• Свердло буде зупинятися на цій висоті

• Підключення та ремонт електрообладнання повинні проводитись лише
фахівцями-електриками.

7.4 Встановлення стола для
заготовки
• Ніколи не проводьте встановлення на
увімкненому верстаті.
• Послабте шестигранний гвинт (Р, Рисунок 4), щоб повернути стіл.

Увага!
• Лише трохи послабте шестигранний
гвинт, інакше вся поверхня стола може
впасти вниз.

• Потім знову встановіть всі захисні
пристрої.
• Захисні кожухи, окремі деталі з пластика та алюмінію, що використовуються в конструкції станка, виконують
запобіжні функції. Заміні по гарантії
такі деталі не підлягають.
• Пошкоджені захисні пристрої негайно
замінюйте.

Змащування
• Регулярно змащуйте невеликою
кількістю мастила:
• Напрямні столу та стійки
• Привідний вал шпинделя
• Зубчасте зчеплення шпинделя і пінолі.

Чищення
• Регулярно очищуйте верстак.

9. Усунення несправностей
Рис. 4

мотор не вмикається:
• немає струму;

• Знову затягніть шестигранний гвинт

• мотор, вимикач або кабель мають
дефект – звернутися до сервісу;

7.5 Встановлення захисту
свердлильного патрона

патрон випадає:

• Ніколи не проводьте встановлення на
увімкненому верстаті.
• Після послаблення гвинта (Q, Рисунок
5) прозорий захист (R) патрона можна
опустити вниз.

• бруд або жир на конусі патрона –
поверхні прилягання шпинделя і
патрона повинні бути вільні від жиру;

верстат вібрує:
• неправильний натяг ременя – проконтролюйте натяг ременя;
• шків ременя мотора ослаблений –

Українська
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Деталировка cверлильного станка JDP-10L
Деталювання свердлильного верстата JDP-10L
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Список деталей JDP-10L
Деталізація JDP-10L

№ Артикул

Обозначение

Позначення Белгі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Основание
Держатель колонны
Шайба
Шайба
Болт
Колонна
Зубчатая рейка
Кольцо
Винт
Держатель стола
Рукоятка
Винт
Червячный вал
Угловая шкала
Рукоятка
Шестерня
Червяк
Рабочий стол
Шайба
Гайка
Шайба
Болт
Тиски 3″
Болт
Накладка рукоятки
Рычаг рукоятки
Держатель рукоятки
Штифт
Лимб
Ось
Шпилька
Заглушка
Индикатор
Ручка
Корпус
Заземление
Винт
Пружина
Кожух пружины
Гайка
Фиксатор
Упор
Болт
Держатель двигателя
Шайба
Шайба
Двигатель 220 В
Крышка вентилятора
Вентилятор
Конденсатор
Сетевой шнур
Гайка
Стопорное кольцо
Резиновая шайба
Шайба

Основа
Тримач шайби
Шайба
Шайба
Болт
Колона
Зубчаста рейка
Кільце
Гвинт
Тримач столу
Рукоятка
Гвинт
Черв`ячний вал
Кутова шкала
Рукоятка
Шестірня
Черв`як
Робочий стіл
Шайба
Гайка
Шайба
Болт
Лещата’’
Болт
Накладка рукоятки
Важіль рукоятки
Тримач рукоятки
Штифт
Лімб
Вісь
Шпилька
Заглушка
Індикатор
Ручка
Корпус
Заземлення
Гвинт
Пружина
Кожух пружини
Гайка
Фіксатор
Упор
Болт
Тримач двигуна
Шайба
Шайба
Двигун 220 В
Кришка вентилятора
Вентилятор
Конденсатор
Мережевий шнур
Гайка
Стопорне кільце
Гумова шайба
Шайба

JDP10L-001
JDP10L-002
JDP10L-003
JDP10L-004
JDP10L-005
JDP10L-006
JDP10L-007
JDP10L-008
JDP10L-009
JDP10L-010
JDP10L-011
JDP10L-012
JDP10L-013
JDP10L-014
JDP10L-015
JDP10L-016
JDP10L-017
JDP10L-018
JDP10L-019
JDP10L-020
JDP10L-021
JDP10L-022
JDP10L-023
JDP10L-024
JDP10L-025
JDP10L-026
JDP10L-027
JDP10L-028
JDP10L-029
JDP10L-030
JDP10L-031
JDP10L-032
JDP10L-033
JDP10L-034
JDP10L-035
JDP10L-036
JDP10L-037
JDP10L-038
JDP10L-039
JDP10L-040
JDP10L-041
JDP10L-042
JDP10L-043
JDP10L-044
JDP10L-045
JDP10L-046
JDP10L-047
JDP10L-048
JDP10L-049
JDP10L-050
JDP10L-051
JDP10L-052
JDP10L-053
JDP10L-054
JDP10L-055

Русский
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Атауы

Размер/
Розмір/
Көлемі

Кол-во/
Кількість/
Саны
Негіздеме
1
Каллонна ұстатқышы
1
Тығырық
8
11
Тығырық
8
7
Бұрандама
M8×25
3
Калонна
1
Тісті төрткілдеш
1
Сақина
1
Бұранда
M8×8
1
Үстел ұстатқыш
1
Тұтқа сап
1
Бұранда
M6×12
1
Бұрамалы білік
1
Бұрыштық шкала
1
Тұтқа сап
1
Тістегершік
1
Бұрамдық
1
Жұмыс үстелі
1
Тығырық
10
4
Сомын
M10
4
Тығырық
12
1
Бұрандама
M12×25
1
3 қысқыш
1
Бұрандама
M10×35
2
Тұтқа саптың бастырма
3
Тұтқа саптың иінтірегі
3
Тұтқа саптың ұстатқышы
1
Штифт
5×30
1
Лимб
1
Ось
1
Бүрлі шеге
M6×20
1
бітеуіш
2×3
2
Индикатор
1
Тұтқа
1
Корпус
1
Жерлендіру
2
Бұранда
M8×20
1
Серіппе
1
Серіппе қабы
1
Сомын
M12×1.5
2
Белгілегіш
2
Тірек
2
Бұрандама
M8×20
4
Қозғалтқыш ұстатқышы
1
Тығырық
10
4
Тығырық
10
2
230 V қозғалтқыш
1
Желдеткіш қақпағы
1
Желдеткіш
1
Конденсатор
12,5uF/450V 1
Желілік сым
1
Сомын
M6
2
Бөгеткіш сақина
2
Резеңке тығырық
4
Тығырық
6
7
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56
57
58
59
60
61

JDP10L-056
JDP10L-057
JDP10L-058
JDP10L-059
JDP10L-060
JDP10L-061

Винт
Винт
Шкив
Хомут кабеля
Хомут кабеля
Защитная крышка ремня

Гвинт
Гвинт
Шків
Хомут кабелю
Хомут кабелю
Захисна кришка ременя

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

JDP10L-062
JDP10L-063
JDP10L-064
JDP10L-065
JDP10L-066
JDP10L-067
JDP10L-068
JDP10L-069
JDP10L-070
JDP10L-071
JDP10L-072
JDP10L-073
JDP10L-074
JDP10L-075
JDP10L-076
JDP10L-077
JDP10L-078
JDP10L-079
JDP10L-080
JDP10L-081
JDP10L-082
JDP10L-083
JDP10L-084
JDP10L-085
JDP10L-086
JDP10L-087
JDP10L-088
JDP10L-089
JDP10L-090
JDP10L-091
JDP10L-092
JDP10L-093
JDP10L-094
JDP10L-095
JDP10L-096

Натяжитель
Шкив
Клиновой ремень
Подшипник
Фиксатор
Винт
Клиновой ремень
Гайка
Шкив
Трубка
Стопорное кольцо
Подшипник
Шайба
Шуруп
Выключатель 230 V
Винт
Корпус выключателя
Шайба
Клемма заземления
Шайба
Винт
Стопорное кольцо
Прокладка
Гильза шпинделя
Клин
Подшипник
Шпиндель
Конус
Патрон
Прозрачный экран
Ключ
Ключ
Ключ
Указатель
Таблица частоты
вращения
Гайка
Шайба

Натягувач
Шків
Клиновий ремінь
Підшипник
Фіксатор
Гвинт
Клиновий ремінь
Гайка
Шків
Трубка
Стопорне кільце
Підшипник
Шайба
Шуруп
Вимикач 230 V
Гвинт
Корпус вимикача
Шайба
Клема заземлення
Шайба
Гвинт
Стопорне кільце
Прокладка
Гільза шпинделя
Клин
Підшипник
Шпиндель
Конус
Патрон
Прозорий екран
Ключ
Ключ
Ключ
Покажчик
Таблиця частоти
обертання
Гайка
Шайба

97 JDP10L-097
98 JDP10L-098

Настольный сверлильный станок JDP-10L

16

Бұранда
Бұранда
Шкив
Кабель қамыты
Кабель қамыты
Белбеудің қорғаныш
қақпағы
тартқыш
Шкив
Қысқыш белбеу
Жапсырма
Белгілегіш
Бұранда
Қысқыш белбеу
Сомын
Шкив
Түтікше
Бөгеткіш сақина
Мойынтірек
Тығырық
Бұрандалы шеге
230V сөндіргіш
Бұранда
Сөндіргіш корпусы
Тығырық
Жерлендіру клеммасы
Тығырық
Бұранда
Бөгеткіш сақина
Төсеме
Шпиндель гильзасы
Сына
Мойынтірек
Шпиндель
Конус
Патрон
Мөлдір экран
Кілт
Кілт
Кілт
Көрсеткіш
Айналым жиілігінің
кестесі
Сомын
Тығырық

M6X12
M6X10

8
1
1
2
1
1

1
1
1
6201
3
32
1
M8X10
2
1
M20X1.5-LH 1
1
1
42
2
6004
2
1
ST3.9X8
3
KJD12
1
M5X12
4
1
4
2
4
2
4
2
M4X8
2
12
1
1
1
1
6005
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
M8
5

5
9
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Для заметок
Для заміток
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