
NL - NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing

Geachte gebruiker,

dank  u  voor  het  vertrouwen  dat  u  ons  met  de  aankoop  van  uw  nieuwe  JET-machine  hebt  geschonken.  Deze
gebruiksaanwijzing is voor de bezitter en de gebruiker samengesteld met het doel om de vierkante-gatensteekmachine 719-A
veilig  in  gebruik  te  nemen,  te  bedienen  en  te  onderhouden.  Besteed  s.v.p.  aandacht  aan  de  informatie  die  in  deze
gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten is opgenomen. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door, vooral ook
de veiligheidsaanwijzingen, voordat u de machine opbouwt, in gebruik neemt of onderhoudt. Volg de aanwijzingen zorgvuldig
op om de maximale levensduur en prestatie van uw machines te verkrijgen.
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1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren als
alleenverantwoordelijken, dat dit
produkt voldoet aan de op pagina 2
vermelde richtlijnen*.
Bij de constructie zijn de normen**
gehanteerd.

2. JET garantiebepalingen

De JET-groep streeft ernaar de
produkten te laten voldoen aan de
hoge verwachtingen van de klanten
met betrekking tot kwaliteit en
duurzaamheid.

JET garandeert aan de eerste koper
dat elk produkt vrij is van materiaal-
en constructiedefecten als volgt:

EEN JET-GARANTIE VAN TWEE
JAAR OP ALLE PRODUKTEN
VOORZOVER NIET ANDERS IS
VERMELD.
Deze garantie betreft niet de
defecten die ontstaan zijn door direct
of indirect misbruik,
onzorgvuldigheid, ongevallen,
ondeskundige reparatie,
onvoldoende onderhoud of normale
slijtage.
De JET-garantie gaat in op de datum
van verkoop aan de eerste koper.

Om aanspraak te kunnen maken op
de verlengde JET-garantie moet het
defecte produkt of onderdeel worden
afgeleverd bij een geautoriseerde
JET-handelaar voor onderzoek. Een
bewijs van de aankoopdatum en een
omschrijving van de klacht moeten
bijgevoegd zijn.

Als ons onderzoek een defect
uitwijst, repareren wij het defect of
vervangen wij het produkt. Als wij niet
in staat zijn binnen een redelijke tijd
een reparatie of vervanging uit te
voeren, betalen wij de aankoopsom
terug.

JET zorgt voor kosteloze
terugzending van het gerepareerde
produkt of de vervanging. Wanneer
echter wordt vastgesteld, dat het niet
om een defect gaat, of dat de
oorzaken niet onder de JET-garantie
vallen, komen de kosten van opslag
en terugzending voor rekening van
de klant.

JET behoudt zich het recht voor om
veranderingen aan onderdelen en
toebehoren aan te brengen als dit
noodzakelijk wordt geacht.

3. Veiligheid

3.1 Eigenlijk gebruik
Deze vierkante-gatensteekmachine is
geëigend voor het steken van gaten
in hout en houtprodukten.
Het bewerken van andere materialen
is niet toegestaan, of mag in
bijzondere gevallen alleen na overleg
met de fabrikant van de machine
plaatsvinden.

Geëigend gebruik houdt ook in, dat
de door de fabrikant verstrekte
aanwijzingen voor gebruik en
onderhoud worden opgevolgd.

De machine mag uitsluitend worden
bediend door personen die met
gebruik en onderhoud vertrouwd en
over de gevaren onderricht zijn.

Aan de wettelijke minimumleeftijd
moet zijn voldaan.



Naast de in de gebruiksaanwijzing
vermelde veiligheidsaanwijzingen en
de bijzondere voorschriften van het
land, moeten ook de voor het gebruik
van houtbewerkingsmachines
algemeen erkende vaktechnische
regels worden opgevolgd.

Elk ander gebruik dan het hier
vermelde geldt als oneigenlijk. Voor
daaruit voortvloeiende schade kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld. Het risico komt uitsluitend
voor rekening van de gebruiker.

3.2 Algemene
veiligheidsaanwijzingen
Houtbewerkingsmachines kunnen bij
ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn.
Voor een veilig gebruik is daarom het
opvolgen van de desbetreffende
voorschriften ter voorkoming van
ongevallen en de hier volgende
aanwijzingen noodzakelijk.

De gebruiksaanwijzing moet in zijn
geheel zijn gelezen en begrepen
voordat wordt begonnen met opbouw
of gebruik van de machine.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing,
beschermd tegen vuil en vocht, bij de
machine en geef deze door aan een
nieuwe eigenaar.

Aan de machine mogen geen
veranderingen worden aangebracht,
noch mag aan- of ombouw
plaatsvinden.

Controleer dagelijks, alvorens de
machine aan te zetten, de
aanwezigheid en het functioneren van
de vereiste beschermingsinrichtingen.

Vastgestelde defecten aan de
machine of de
veiligheidsvoorzieningen moeten
worden gemeld en door de daarvoor
aangewezen personen hersteld.
Gebruik de machine in die gevallen
niet en haal de netsteker los.

Bij lange haren is het dragen van een
muts of haarnet vereist.

Draag aansluitende kleding en draag
geen juwelen, ringen of horloges.

Draag beschermend schoeisel; in elk
geval geen vrije-tijdsschoenen of
sandalen.

Maak gebruik van de voorgeschreven
persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Bij het werken aan de machine
geen handschoenen dragen.

Draag bij het werk een
beschermbril.

De machine zo opstellen, dat er
voldoende ruimte is voor de
bediening en het het leiden van de
werkstukken.

Zorg voor een goede verlichting.

Let erop, dat de machine stabiel op
een stevige en vlakke tafel of op
de bijpassende onderkast is
vastgeschroefd.

Let erop, dat de electrische kabel
het werk niet belemmert en dat
men er niet over kan struikelen.

De werkomgeving vrij houden van
belemmerende werkstukken en
andere voorwerpen.

Nooit in een draaiende machine
grijpen.

Werk aandachtig, geconcentreerd
en verstandig.

Werk nooit aan de machine onder
invloed van verdovende middelen,
zoals alcohol en drugs. Bedenk,
dat ook medicijnen uw gedrag en
reactievermogen kunnen
beïnvloeden.

Houd toeschouwers, met name
kinderen, uit de gevarenzone.

Laat een draaiende machine nooit
zonder toezicht.
De machine uitschakelen voordat u
de werkplaats verlaat.

Gebruik de machine niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
Sla acht op de voorzieningen voor
brandmelding en brandbestrijding,
zoals de locatie en het gebruik van
brandblusapparaten.

Gebruik de machine niet in
vochtige omgevingen en stel de
machine niet bloot aan regen.

Vóór de bewerking spijkers en
andere vreemde lichamen uit het
werkstuk verwijderen.

Werk alleen met scherp
snijgereedschap.

Bewerk alleen werkstukken, die stabiel
op de tafel geplaatst kunnen worden.

Werk nooit met openstaande
boorkopafdekking.

Houd u steeds aan de minimale en
maximale afmetingen van het
werkstuk.

Spanen en delen van werkstukken
alleen verwijderen bij stilstaande
machine.

Ga niet op de machine staan.

Werkzaamheden aan de electrische
uitrusting van de machine mogen
alleen door een deskundige
electrotechnicus worden uitgevoerd.

Vervang een beschadigde netkabel
direct.

Montage-, instel- en
reinigingswerkzaamheden alleen
uitvoeren bij stilstaande machine en
losgenomen netsteker.

3.3 Resterende gevaren
Ook wanneer de machine volgens de
voorschriften wordt gebruikt, blijven de
volgende gevaren bestaan:

Gevaar voor verwonding door de
roterende boor.

Gevaar door wegvliegende
werkstukken en delen van
werkstukken.

Gevaar door geluid en stof.
Gebruik beslist persoonlijke
bescherming zoals oog-, gehoor- en
stofbescherming.
Gebruik een geschikte afzuiginrichting!

Gevaar door stroominwerking bij
gebruik van ondeugdelijke leidingen.
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4.  Specificaties

4.1 Technische gegevens
Toerental motor 1450 omw/min
Spancapaciteit boorkop 13 mm
Steekbeitel max. 25 x 25 mm
Schachtmaat 5/8", 3/4", 13/16", 1"
Boorslag 200 mm
Afmetingen aanslag 90 x 520 mm
Uitlading tot aanslag 100 mm

Afmetingen tafel 180 x 520 mm
Langsverplaatsing tafel 400 mm
Dwarsverplaatsing tafel 100 mm
Afstand tafel -  adapterhuls 295 mm

Gewicht 125 kg

Netaansluiting 230V ~1/N/PE  50Hz
Afgegeven vermogen 0,75 kW ( 1pk)
S1
Bedrijfsstroomsterkte 6 A
Aansluitkabel (H07RN-F) 3x1,5 mm²
Groepszekering 10 A

4.2 Geluidsbelasting
Geluidsniveau (volgens EN 11202):
Onbelast 67,8 dB(A)
Bewerking 77,5 dB(A)

De opgegeven waarden zijn
emissiewaarden en niet
noodzakelijkerwijs niveaus voor veilig
werken.
Ze zijn bedoeld om de gebruiker een
betere schatting van de gevaren en de
risico's te kunnen laten maken.

4.3 Standaarduitrusting
Onderkast
Boorkop 13 mm
Boorkopsleutel
Spindelverlenging
Adapterhuls 5/8" (15,87 mm)
Adapterhuls 3/4" (19,05 mm)
Adapterhuls 13/16" (20,64 mm)
Adapterhuls 1" (25,4 mm)
2 grepen voor handwielen
Tafel (MDF)
Voedingshendel
Langsgeleider
Bedieningsgereedschap
Montagetoebehoren
Gebruiksaanwijzing
Onderdelenlijst

5.  Transport en gebruiksklaar
maken

5.1 Transport en opstelling
De machine moet in een gesloten
ruimte worden opgesteld. De
omstandigheden in een
gebruikelijke timmerwerkplaats zijn
daarbij voldoende.

De plaats waar de machine wordt
opgesteld moet voldoende vlak en
belastbaar zijn.

De machine kan zowel op een
voldoende belastbare tafel als op
de bijbehorende onderkast
vastgezet worden.

5.2 Opbouw
Wanneer bij het uitpakken
transportschade wordt vastgesteld,
dient u direct uw handelaar te
waarschuwen. Neem het apparaat
niet in gebruik!

Verwerk de verpakking op
milieuvriendelijke wijze.

Verwijder het
roestbeschermingsmiddel met een
mild oplosmiddel.

Schroef de voedingshendel (A, Fig.
1) met behulp van een steeksleutel
in het koppelstuk.

Fig. 1

Zet de kop van de machine in de
hoogste stand.
De stand van de voedingshendel kan
worden aangepast. Daarvoor trekt u
het koppelstuk iets naar buiten om het
daarna in de gewenste stand weer
terug te laten gaan.

Monteer de MDF tafel (F, Fig. 1) met
de twee bijgeleverde schroeven.

Bevestig de langsgeleider (B, Fig. 1).
De langsgeleider kan aan elk van
beide kanten van de tafel gemonteerd
worden.

Bevestig de handgrepen aan de
handwielen (D, Fig. 1).

Stel de diepte-aanslag (E, Fig. 1) en
de beide aanslagen voor de tafel (C,
Fig. 1) in, overeenkomstig de
bewerking die moet worden
uitgevoerd.

5.3 Electrische aansluiting
De door de klant gebruikte
netaansluiting en eventuele
verlengkabels moeten voldoen aan de
voorschriften. Netspanning en
-frequentie moeten overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van de
machine.

De groepszekering moet een waarde
van 10 A hebben.

Gebruik alleen aansluitkabels met de
aanduiding H07RN-F.

Aansluitingen binnen en reparaties
van de electrische installatie mogen
alleen door een electrotechnicus
worden uitgevoerd.

5.4 Afzuigaansluiting
Vermijd een hoge concentratie van
stof in de lucht. Gebruik een geschikt
afzuig- of filtersysteem.

De machine schoonzuigen na elk
gebruik en tussendoor naar behoefte.

5.5 In- en uitschakelen
Met de groene knop van de
hoofdschakelaar kan de machine
ingeschakeld worden; met de rode
knop kan de machine uitgeschakeld
worden.



6.  Gebruik van de machine

Zet de diepteaanslag (A, Fig. 2) op de
gewenste boordiepte.

Fig. 2

Stel de lengte-aanslag (B, Fig. 1) in op
de werkstuklengte.

Span het werkstuk in de klem (A,
Fig. 3).
De schroefklem is voorzien van een
snelkleminrichting: na een volledige
draai naar links wordt de spindelmoer
ontkoppeld.

Fig. 3

Voor de positie van het gat in
dwarsrichting kan de tafel met het
linker handwiel verplaatst worden.

De totale lengte van het gat wordt
vastgelegd met de beide aanslagen
(B, Fig. 3) van de tafel.

Schakel de machine in.

Door de voedingshendel vlot omlaag
te trekken wordt een gat in het
werkstuk gestoken.

AANWIJZING:
De voeding van de boor moet
groot genoeg zijn om verbranden
van het oppervlak te voorkomen,
maar de motor mag niet tot
stilstand komen.
Voor het kiezen van de juiste
voedingssnelheid in verschillende
houtsoorten is ervaring nodig.Na
het steken van het eerste gat wordt
het werkstuk zijwaarts verplaatst.
Kies de richting van verplaatsing
zo, dat de spaanafvoer niet wordt
belemmerd (Fig. 4).

Fig. 4

Diepe gaten worden in
verscheidene deelbewerkingen
telkens ongeveer 25 mm dieper
gemaakt. Daardoor blijft de
spaanafvoer gegarandeerd.

Voor doorgaande gaten legt u een
stuk afvalhout onder het werkstuk
om uitbreken of splinteren van de
kanten aan de onderzijde te
voorkomen.

Let op:
Houd altijd voldoende afstand tot
de roterende boor.

Werk nooit met openstaande
boorkopafdekking.

Ondersteun lange werkstukken
met rolbokken.

7.  Montage en afstelling

Algemene aanwijzing:
Bij alle opbouw- en
afstelwerkzaamheden moet worden
voorkomen dat de machine wordt
ingeschakeld.
Netsteker losnemen!

7.1  Montage van boor en beitel
Onderbreek de stroomtoevoer door de
netsteker los te nemen.

Open de afdekplaten aan beide kanten
van de kop.

Monteer de adapterhuls (3, Fig.5), de
boring moet daarbij naar voren wijzen.

Boor en steekbeitel samen inzetten.

Klem met schroef (2, Fig. 5) de
steekbeitel (4, Fig. 5) net vast.

Fig. 5

AANWIJZING:
Laat de opening van de steekbeitel
alleen naar links of naar rechts wijzen.
Dan wordt bij de bewerking de
spaanafvoer niet belemmerd.

Schuif de steekbeitel eerst zover
mogelijk naar boven en laat deze dan,
afhankelijk van werkstuk en soort hout,
1,5 à 4 mm omlaag zakken. Zet de
steekbeitel met de schroef voorlopig
vast.
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Schuif de boor zover mogelijk naar
boven en zet deze in de boorkop vast.

Draai de schroef waarmee de beitel
vastgezet is, los, schuif de steekbeitel
zover mogelijk naar boven en klem de
beitel dan vast.
Op deze wijze ontstaat de gewenste
afstand tussen de snijkant van de boor
en de onderkant van de steekbeitel.

AANWIJZING: De steekbeitel moet
evenwijdig aan de kolom staan.
Gebruik het werkstuk als mal (Fig. 6).

Fig. 6

Sluit beide afdekplaten van de
boorkop weer.

Steekbeitel met korte schacht:
Voor steekbeitels met korte schacht
heeft u de bijgeleverde
spindelverlenging nodig.

Houd de boorkop met behulp van de
boorkopsleutel vast. Draai met de
bijgeleverde steeksleutel 32 mm de
afdrukmoer op de spindel aan en duw
zo de boorkop los.

Monteer de spindelverlenging op de
boorkop voordat u het geheel
terugplaatst.

7.2  Scherpen van boor en
beitel

Scherpe boren en steekbeitels zijn
een voorwaarde voor goede
resultaten.

Vijl de snijkanten van de boor met
een kleine vijl en zorg er daarbij
voor de oorspronkelijke vorm van
de boor te behouden.

Vijl de binnenkant van de
voorsnijder (A, Fig. 7), de zijkanten
van de centerpunt (B, Fig. 7) en de
spaanvlakken van de hoofdsnijkant
(C, Fig. 7).

Fig. 7

Vijl niets van de buitenkant van de
voorsnijder af, want dan verandert
de diameter van de boor.

Scherp de steekbeitel alleen aan
de binnenkant van de snede.

8.  Onderhoud en controle

Algemene aanwijzing:
Bij alle onderhouds-, reinigings-
en reparatiewerkzaamheden
moet worden voorkomen dat de
machine wordt ingeschakeld.
Netsteker losnemen!

Het onderhoud van de
steekmachine is beperkt tot licht
smeren, routinematig instellen en
scherpen van de boor en de beitel.

Maak de machine regelmatig
schoon.

Beschadigde
veiligheidsvoorzieningen direct
vervangen.

Aansluitingen binnen en reparaties
aan de electrische installatie mogen
uitsluitend door een electrotechnicus
worden uitgevoerd.

9.  Storingen verhelpen

Motor start niet
*Geen stroom: zekering controleren.

*Motor, schakelaar of kabel defect:
electrotechnicus raadplegen.

Steekbeitel verstopt
*Afstand boor - beitel te klein: boor
moet 1,5 tot 4 mm onder beitel
uitkomen.

*Spanen kunnen niet weg: let op de
opening in de beitel en de volgorde bij
de bewerking.

Oppervlak verbrand
*Voeding te gering: sneller boren.

*Boor of beitel bot: gereedschap
scherpen.

10.  Leverbare accessoires

Artikelnummer  6285526
Boor + beitel 6,35 mm

Artikelnummer  6285527
Boor + beitel 8 mm

Artikelnummer  6285528
Boor + beitel 9,5 mm

Artikelnummer  6285529
Boor + beitel 12,7 mm

Artikelnummer  6292447
Boor + beitel 15,87 mm

Artikelnummer  6292448
Boor + beitel 19 mm


