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Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! 
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen  
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2. TURVALLISUUSOHJEET 
 
Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin 
huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa 
vaaratilanteita.  
 
Vaatetus, suojalaitteet ja henkilökohtainen turvallisuus: 

• Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 
• Käytä kumipohjaisia kenkiä, kun työskentelet ulkona. 
• Käytä henkilökohtaisia suojaimia.  
• Pysy tarkkaavaisena työskennellessäsi. Älä koskaan käytä konetta 

huumausaineiden, alkoholin, lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai sairaana 
ollessasi.  

• Varmistu, että käyttökytkin ei ole ON asennossa, kun kytket pistokkeen. 
• Varmistu, että kone on asianmukaisessa asennossa ennen käynnistämistä.  
• Älä kurkottele työskennellessäsi. Seiso aina tukevalla alustalla. 

 
Työskentelyalue: 

• Pidä työskentelyalue puhtaana. 
• Älä käytä konetta märissä tai kosteissa olosuhteissa. 
• Älä käytä konetta tilassa, jossa on helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. 
• Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähelle työpistettä. Älä anna lasten 

käyttää konetta. 
• Huolehdi, että työskentelyalueella on riittävä valaistus.  

 
Sähköturvallisuus: 

• Laitteen pistoketta tai liitäntäjohtoa ei saa muunnella millään tavalla. 
• Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, putkiin, pattereihin ym. 

maadoitettuihin kohteisiin. 
• Älä kanna konetta johdosta, äläkä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. 

Huolehdi johdon kunnosta, äläkä altista sitä kuumuudelle, öljylle, tai teräville 
esineille. 

• Varmistu, että käyttöjännite on oikea. 
• Käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. 

FIN 
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• Älä käytä konetta alle 0o C:n lämpötilassa.  
• Pidä virtajohto koneen takana, poissa työskentelyalueelta. 

 
Käyttäminen: 

• Älä käytä konetta, jos käyttökytkin ei toimi moitteettomasti. 
• Poista aina koneen johto pistorasiasta ennen kuin teet tarkistuksia, varastoit tai 

huollat konetta.   
• Älä ylikuormita konetta.  
• Irrota pistoke, kun kone ei ole käytössä. 
• Älä peitä koneen tuuletusaukkoja. 
• Säilytä konetta kuivassa paikassa, jossa lapset tai muut henkilöt, jotka eivät osaa 

käyttää konetta eivät pääse siihen käsiksi. 
• Tarkasta laitteen kunto ennen käyttöä. Tarkasta liikkuvat osat ja laitteen runko 

sekä johto mahdollisten murtumien tai vikojen varalta. Älä käytä rikkonaista 
konetta. 

• Pidä laite puhtaana. Näin konetta on helpompi käyttää ja se kestää pidempään. 
• Käytä konetta vain sille tarkoitettuun ja soveltuvaan työhön. 
• Konetta saa huoltaa vain huoltamiseen pätevöitynyt henkilö. 
• Älä käytä konetta mikäli et ymmärrä käyttöohjetta tai hallitse koneen käyttöä.  
• Ennen koneen käynnistämistä on varmistettava, että kaikki työkaluavaimet ja 

asennustyökalut on poistettu.  
 
 
3. KONEKOHTAISET TURVAOHJEET  
 

• Käynnistä kone ja anna sen saavuttaa täyden tehonsa ennen työstön aloittamista.  
• Käytä aina kuulosuojaimia ja suojalaseja.  
• Jyrsimessä käytettävän jyrsinterän on varren halkaisijaltaan vastattava kulloinkin 

käytettävän teräistukan halkaisijaa. 
• Pidä suoja- ja apulaitteet paikoillaan, oikein säädettyinä ja kohdistettuina. 
• Älä koskaan laita sormiasi suojalaitteen alle, kun laite on kytketty sähköverkkoon 

tai kun jyrsinterä pyörii. 
• Kiinnitä laite huolellisesti tukevalle alustalle laitteen kaatumisen tai äkillisen 

liikahduksen estämiseksi. 
• Käytön aikainen tärinä voi aiheuttaa kiinnikkeiden löystymisen. Tarkista 

kiinnikkeiden kireys määräajoin ja aina ennen käyttöä. 
• Jyrsinterät ovat erittäin teräviä. Ole erityisen varovainen, kun käsittelet tai 

käytät niitä. 
• Tämä tuote on suunniteltu vain puuta olevien työkappaleiden jyrsintään. Älä 

käytä sitä metallin, muovin tai minkään muun kuin puumateriaalin työstämiseen. 
• Käytä puista työntökapulaa apuna liikuttaaksesi pieniä työkappaleita 

leikkuualueen läpi. 
• Syötä työkappale AINA jyrsinterän pyörimissuuntaa VASTEN. 
• Käytä vain sellaisia jyrsinteriä, joiden kierrosluku on vähintään yhtä korkea kuin 

jyrsimen suurin tyhjäkäyntikierrosluku. 
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4. YLEISKUVAUS 
 
 
1. Pöytälevy   6. Suojalaite / Pölynpoisto liitäntä 
2. Pöytälevyn jatkopalat 7. Teräistukka 
3. Pitkittäisvaste  8. Teränkorkeuden säätöveivi ja lukitusmutteri 
4. Kulmavaste  9. Käyttökytkin turvakannella 
5. Apuohjurit  10. Kierrosnopeuden säätö 
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5. KONEEN KÄYTTÖ   
 
Käyttökytkin  

• Kone käynnistetään 
     painamalla 
     käynnistyspainiketta (I).  
• Sammuttaaksesi koneen 
     paina sammutuspainiketta (O) 
     tai hätätilanteessa sulkemalla 
     suojakansi. 

 
Kierrosnopeuden valinta 
Kierrosluvun säätöpyörällä voidaan valita haluttu 
nopeus. Asteikossa näkyvät luvut ovat ohjearvoja. 
Tarvittava nopeus riippuu materiaalista ja 
käyttöolosuhteista ja se voidaan todeta testaamalla. 
Kun kone on ollut käynnissä alhaisella kierrosluvulla 
kauan, anna koneen viilentyä käyttämällä sitä 
3 minuuttia täydellä kierrosluvulla 
kuormittamattomana. 
 
Jyrsinterän valinta 
Käytä vain sellaisia jyrsinteriä, joiden kierrosluku 
on vähintään yhtä korkea kuin jyrsimen suurin 
tyhjäkäyntikierrosluku. 
 
Terän asennus 
Valitse oikea istukka terän karan 
halkaisijan mukaisesti. Aseta jyrsinterä 
istukkaan. Lukitse kara painamalla 
lukitusnappia vasemmalle ja kiristä 
teräistukan lukitusmutteri 22mm:n 
kiintoavaimella. Säädä terän korkeus 
halutulle tasolle säätöveivillä ja kiristä 
lukitusmutteri. 

 
Pitkittäisvasteen säätö 
Aseta vaste halutulle etäisyydelle jyrsinterästä 
ja kiristä kiinnitysmutterit (A). Säädä vasteen 
liukupalat n. 5mm:n etäisyydelle 
jyrsinterän ulkoreunoista ja kiristä 
kiinnitysmutterit (B). 
 
Pölynimu ulkopuolisella pölynimurilla 
Ulkopuolista pölynimuria täytyy käyttää 
haitallisten pölyjen poistamiseen. 
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Jyrsintäsuunta  
Jyrsinnän tulee aina tapahtua jyrsinterän kiertosuuntaa vasten, eli oikealta vasemmalle. 
 
Urajyrsintä 
Materiaalin kovuuden tai syvän uran työstössä on 
syytä jyrsiä useampia ohuita kerroksia kerrallaan. 
Näin vältetään koneen tai työstömateriaalin 
liiallinen lämpeneminen sekä terän mahdollinen 
katkeaminen.  
 
Apuohjureiden käyttö 
Apuohjureita suositellaan käytettäväksi 
erityisesti työstettäessä pitkiä työkappaleita. 
Siirrä pitkittäisvasteen liukupalat ääriasentoihin, 
jolloin apuohjureiden kiinnitysreiät tulevat 
näkyviin. Säädä apuohjurit työstökappaleen 
vahvuuden ja leveyden mukaan ja kiristä 
paikoilleen. 
HUOMIO! Apuohjureiden nuolen on osoitettava 
vasemmalle. 
 
Kulmavaste 
Kulmavastetta käytettäessä poista pöytälevyn 
apuohjuri. 
 
 
 
 
 
 
 
HUOMIO! Kaikki säätö- ja asennustoimet tulee suorittaa pistotulpan ollessa 
irrotettuna pistorasiasta.  
 
6. KONEEN HOITO JA HUOLTO 
 
Säännölliset tarkistukset ja koneen puhdistaminen pitävät koneen hyvässä kunnossa. 
Koneen tuuletusaukot on hyvä pitää aina puhtaina. Koneen käytön jälkeen irrota kone 
pistorasiasta ja puhdista se huolellisesti. Käytä paineilmaa puhdistuksessa.  
 
7. TEKNISET TIEDOT  
 

Jännite:  230V   50 Hz 
Ottoteho:  1050W 
Tyhjäkäyntinopeus: 8000-30000 rpm 
Teräistukan koko: 6/8/12mm 
Pöydän mitat: 860x330mm 
Paino  n. 10kg   
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8. YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia 
jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 
 

 
9. TAKUU 
 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- 
ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus 
tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella 
toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta 
muutettu. Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä.  
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, 
väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, 
kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTU S 

 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 
  63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että  Laite: GERN Jyrsinpöytä 
  Tyyppikoodi: DAN0765 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/EY 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: 

EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
11.5.2007 
 

 
 
 
 

 
Tuontipäällikkö               
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10. KASAUSOHJE 
 
Tarvittavat työkalut: 

• Ristipää ruuvimeisseli 
• 8mm:n kiintoavain 2 kpl 

 
Aseta pöytälevy tasaiselle alustalle pintapuoli 
alaspäin. Laita pöytälevyn jatkopalat pöydän 
päätyihin ja tukijalat pöydänkulmiin, taitoksen 
sisäpuolelle. Kiinnitä osat neljällä 5x12mm 
kuusiopultilla ja lukkomutterilla. 
HUOM! Laita aluslevyt 6x12mm ulkopinnoille. 
 
 
Irrota suojalaitteen aksila pitkittäisvasteesta. 
Aseta suojalaite oikealle kohdalle. Työnnä 
suojalaitteen aksila paikoilleen ja kiinnitä 
takaisin pitkittäisvasteeseen. 
HUOM! Älä kiristä liian tiukalle. Suojalaitteen 
tulee voida liikkua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinnitä pitkittäisvaste pöytälevyn uriin kahdella 
6x25mm lukkopultilla ja muovimutterilla. 
HUOM! Laita aluslevyt 9x18mm vasteen ja 
pöytälevyn väliin. 
 
 
 
 
 
 
Asenna apuohjurit paikoilleen 6x35mm 
lukkopulteilla ja muovimuttereilla. 
HUOM! Suuntanuolen on osoitettava vasemmalle. 
 
 
Kiinnitä teränkorkeuden säätöveivi 6x20mm 
ristikantaruuvilla. 


