
 

Pylväsporakone käyttöohjeet
(Huom! lue ohjeet, ennen kuin käytät pylväsporakonetta)

ZJQ5132



1. OSAT

Avaa laatikko ja varmista, että siellä ovat seuraavat osat:

A. Pääosat
1. Porapää:    1 kpl
2. Pylväs    1 kpl
3. Pöydän varsi ja kannatin  1 sarja
4. Pöytä    1 kpl
5. Alusta    1 kpl

B. Varusteet (eri laatikossa)
1. Istukka ja avain     1 sarja
2. Akseli ja kiila (vain CH-16(F)N)   1 sarja
3. Syöttökahvat ja nupit    1 kpl
4. Pöydän kannattimen korkeuden säätökampi 1 kpl
5. Pöydän kannattimen lukituspultti  1 kpl
6.Pöydän varren lukituspultti   1 kpl
7. Ylähihnapyörän nuppi ja ruuvi   1 kpl
8. Laipan ruuvit ja aluslevyt   1 sarja 
9. Kuusiokoloavaimet (3 mm, 5 mm)  1 sarja

Huom! Jos joku osa puuttuu tai on vahingoittunut, pyydä uusi osa jälleenmyyjältä.

2. KOKOAMINEN

1.  Pylvään kiinnittäminen
   1.1 Aseta pylväs alustalle ja kohdista pylvään jalan reiät alustan reikien kohdalle
   1.2 Kiinnitä pylväs neljällä mukanatulevalla ruuvilla ja aluslevyllä.

2.  Kiinnitä pöydän kannatin
 2.1  Irrota kaulus ja hammastanko.
 2.2  Kiinnitä pöydän kannatin ja hammastanko. Kuva 2.)
 2.3  Kiinnitä kaulus tiukasti. Kuva 3.

3.  Irrota ruuvi ja kiinnike. Kuvat 4,5.
 3.1  Lukitse kahva kiristysruuvilla.
 3.2   Kiinnitä pöydän kannatin ruuvilla.

4.  Kiinnitä pöytä ja lukitsin ruuvilla. Kuva 6

5.  Asenna porauspää
	 5.1			 Aseta	porauspää	varovasti	pylvään	päälle	ja	liu’uta	se	pylväälle	oikeaan	kohtaan.	
  Suuntaa porauspää pöydän ja alustan suuntaiseksi.
 5.2   Lukitse porauspää paikoilleen kiertämällä ruuvit oikealle puolelle. Kiristä ne 
  kuusiokoloavaimella. Kuva 7.



6.  Kiinnitä syöttökahvat
   6.1.   Kierrä nuppi kumpaankin syöttökahvaan. Asenna ne akselin napaan. Kuva 8.

7.  Kiinnitä akseli ja istukka
 7.1   Työnnä akseli ensin karaan. Vedä syöttökahvaa alas niin, että akseli painuu sisään.
  Kuva 9.
 7.2    Avaa istukan leuat kokonaan kiertämällä istukka-avainta vastapäivään
  * Laita puukappale pöydälle suojaamaan istukan kärkeä.
 7.3  Kiinnitä kara tiukasti akselille. Kuva 10.

8. Kiinnitä yläsuojuksen nuppi ja ruuvi. Kuva 11.

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6

Kuva 7 Kuva 8



3. SÄÄTÄMINEN

1. Pöydän säätäminen

A.  Korkeuden säätäminen
   Säädä korkeus löysäämällä ruuvin ja siirtämällä pöydän haluttuun asentoon pöydän kannattimen kahvaa   
  kääntämällä. Kuva 12.

B.  Kallistus
 Löysää kallistuksen lukitusruuvi jakoavaimelle.
   Kallista pöytä haluttuun kulmaan ja kiristä ruuvi. Kuva 13.

C.  Kääntö 360°
   Löysää ruuvi ja käännä pöytä sopivaan asentoon. Kiristä ruuvi. Kuva 14.

2.  Syöttösyvyyden säätäminen

 2.1  Ruuvityyppinen säätö
  Laske kara halutulle korkeudelle ja kiristä mutteri. Jos mutteri tärinän vuoksi liikkuu, kiristä toinen 
  mutteri pitämällä kiinni alamutterista ja kiristämällä ylämutterin. Kuva 15-1.

 2.2  Holkkityyppinen säätö. Löysää ruuvi, siirrä halutulle syvyydelle ja kiristä ruuvi. Kuva 15-2.

3.  Nopeuden säätäminen
 
 3.1. Avaa yläsuojus ja vapauta hihnankireyden lukituskahva.
 3.2. Valitse porauksessa tarvittava nopeus ja siirrä hihna sitä vastaavaan paikkaan.
 3.3 Työnnä moottoria taakse, kunnes hihna on kohtuullisen tiukalla. Kiristä sitten lukituskahva.   
  Kuva16-1 tai kuva 16-2.

Kuva 12 Kuva 13 Kuva 14

Kuva 15-1 Kuva 15-2

Kuva 16-1 Kuva 16-2



3.4. Valitse nopeus poranterän koon ja materiaalin mukaan seuraavasta taulukosta.

4.  Hihnan kireyden säätäminen

   Hihnan oikea kireys: Painaa hihnaa 4,5 kg:n voimalla kuvassa näytetyllä tavalla. Painuman pitää olla 13 mm + 
 10 %  

5.  Tangon jousen säätäminen

 1  Kierrä mutterit alimpaan asentoon ja pidä paikoillaan avaimella, jotta tanko ei putoaisi jousta 
  kiristettäessä.
 2  Aseta ruuvitaltta jousen kannen (B) alhaalla edessä olevaan loveen ja pidä se paikoillaan, kun löysäät 
  ja irrotat muttereita.
 3  Kierrä ruuvitalttaa varovasti vastapäivään ja kytke seuraava lovi. Kuva 17.
 4  Kiristä sisämutteri (C) avaimella. Älä kiristä liikaa, koska se haittaisi tangon liikettä.
 5  Siirrä mutterit ylimpään asentoon ja tarkista tiukkuus syöttökahvaa kääntämällä. Jos jousi ei ole 
  tarpeeksi tiukalla, toista vaiheet 2 – 4.
 6  Tarkista syötettäessä, että hammastanko liikkuu pehmeästi ja esteettömästi. Jos liike tuntuu liian 
  jäykältä, löysenne muttereita vähän.

 Kuva 17



4. KÄYTTÖ- JA VIANETSINTÄOPAS

1 . Poranterien kiinnittäminen
   Työnnä terä istukan leukoihin noin tuuman (25,4 mm) syvyydelle. Älä työnnä pientä poranterää niin syvälle,  
 että leuat koskettavat terän kierrettä. Varmista, että terä on istukan keskellä, ennen kuin kiristät istukan 
 avaimalle. Kuva 18.

2.  Työkappaleen asettaminen
   Laita on puun (tai vanerin) kappale pöydälle. Se estää työkappaleen alapinnan lohkeamisen, kun poranterä  
 menee sen läpi. Puunkappaleen pitää koskettaa pylvään vasenta sivua. Kuva 19.

3.  Ruuvipuristimen käyttö
   Kun työkappale on niin pieni, ettei sitä voi kiinnittää pöytään, käytä ruuvipuristinta. Ruuvipuristin pitää 
 kiinnittää pöytään pulteilla tai muulla tavoin.

4.  Vianetsintäopas 

Kuva 18 Kuva 19



5.  HUOLTO    
____________________________________________________________________________________________
Puhalla silloin tällöin pois moottorin sisälle kertynyt pöly.
Pöytään ja pylvääseen kannattaa sivellä autovahaa niiden pitämiseksi puhtaina.
Kulunut tai vioittunut sähköjohto pitää heti vaihtaa.

Voitelu
Kaikki KUULALAAKERIT on täytetty tehtaalla voitelurasvalla. Ne eivät kaipaa muuta voitelua.

Voitele silloin tällöin hammastanko ja pöydän nostomekanismi sekä karan urat sekä hammastangon hampaat.

6. TURVALLISUUSOHJEITA

Yleisiä turvallisuusohjeita:
1. PIDÄ SUOJUKSET PAIKOILLAAN. Varmista, että ne toimivat oikein.
2.  IRROTA SÄÄTÖ- JA KIINNITYSAVAIMET. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen laitteen käynnistystä, että kaikki  
 säätöavaimet ja muut työkalut on varmasti irrotettu ja laitettu talteen.
3.  PIDÄ TYÖSKENTELYALUE SIISTINÄ. Tavaroita täynnä olevat työpöydät ja muut paikat aiheuttavat usein  
 vahinkoja.
4.  ÄLÄ KÄYTÄ VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ. Älä käytä sähkötyökaluja kosteissa ja märissä paikoissa.  
 Suojele niitä sateelta. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna:
5.  PIDÄ LAPSET KAUKANA Kaikki sivulliset on pidettävä poissa työskentelyalueelta.
6.  SUOJAA VERSTAS riippulukoille, pääkytkimille ja ottamalla käynnistysavaimet pois.
7.  ÄLÄ PAKOTA TYÖKALUA. Älä pakota työkalua tekemään sellaista työtä, mihin sitä ei ole tarkoitettu.
8.  KÄYTÄ OIKEAA TYÖKALUA. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sillä teholla, jolle  
 se on suunniteltu.
9.  KÄYTÄ SOPIVAA VAATETUSTA. Älä käytä liehuvia vaatteita tai koruja, koska ne voivat tarttua liikkuviin osiin.  
 Käytä luistamattomia jalkineita. Sido pitkät hiukset niin, etteivät ne liehu.
10.  KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA. Tavallisissa silmälaseissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EIVÄT ole 
 suojalasit.
11.  KIINNITÄ TYÖKAPPALE. Kiinnitä työkappale puristimilla tai ruuvipenkkiin. Se on turvallisempaa kuin käsin  
 pitely, ja silloin työkalua voi käyttää molemmin käsin.
12.  ÄLÄ KUROTTELE. Säilytä aina tasapaino ja tukeva asento.
13.  PIDÄ TYÖKALUT KUNNOSSA. Pidä työkalut terävinä ja puhtaina. Silloin ne toimivat tehokkaasti ja 
 turvallisesti. Noudata voitelusta ja varusteiden vaihtamisesta annettuja ohjeita.
14.  IRROTA TYÖKALUT SÄHKÖVERKOSTA, ennen kuin huollat niitä tai vaihdat varusteita kuten teriä.
15.  ESTÄ TAHATON KÄYNNISTYS. Varmista, että virtakytkin on pois päältä, ennen kuin työnnät sähköpistokkeen  
 pistorasiaan.
16.  KÄYTÄ SUOSITELTUJA VARUSTEITA. Katso suositellut varusteet käyttöhjeesta. Sopimattomien varusteiden  
 käyttö voi aiheuttaa tapaturman.
17.  ÄLÄ NOUSE SEISOMAAN KONEEN PÄÄLLE. Koneen kaatuminen tai terän koskettaminen vahingossa voi  
 aiheuttaa vakavan tapaturman.
18.  TARKISTA, ONKO LAITTEESSA VIALLISIA OSIA. Ennen kuin käytät porakonetta, mahdollisesti vaurioitunut 
 suojus tai muu osa on tarkastettava huolellisesti. Toimiiko se oikein ja täyttääkö se tehtävänsä? Tarkista 
 liikkuvien osien suuntaus ja mahdollinen suuttuminen. Ovatko kaikki koneen toimintaan vaikuttavat osat, 
 kiinnitykset ja muut asiat kunnossa ja ehjiä? Vaurioitunut suojus tai muu osa on vaihdettava heti.
19.  ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA KONETTA ILMAN VALVONTAA. KATKAISE VIRTA. Älä poistu  
 koneen luota, ennen kuin se on täysin pysähtynyt.

Muita pylväsporakoneita koskevia turvallisuusohjeita:
1. Huomio: Tämä kone on tarkoitettu käytettäväksi vain poranterien kanssa. Muiden varusteiden käyttö voi olla  
 vaarallista
2.  Oikeat porausnopeudet: Kaikkien porakoneiden parhaan nopeuden valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:  
 Työstettävä materiaali, reiän koko sekä poran tai muun leikkaavan työkalun tyyppi, sekä työstön laatu. Mitä  
 pienempi poranterä, siitä suurempi pyörimisnopeus tarvitaan. Pehmeillä materiaaleilla nopeuden pitää olla  
 suurempi kuin kovilla metalleilla.
3.  Metallin poraus: Kun porattava kappale on metallia, kiinnitä se puristimilla. Työkappaletta ei saa koskaan   
 pidellä käsin. Poranterän särmät voivat tarttua työkappaleeseen milloin tahansa ja varsinkin kun terä menee  
 työkappaleen läpi.
    Jos työkappale pääsee pyörähtämään poraajan kädessä, hän voi loukkaantua, tai poranterä katkeaa
 työkappaleen osuessa pylvääseen.
4.  Työkappale pitää kiinnittää lujasti poraamisen ajaksi: Kaikenlainen kääntäminen tai kallistaminen paitsi 
 aiheuttaa sen, että reiästä tulee karkea, ja voi myös katkaista terän. Kun työkappale on litteä, aseta se   
 puualustalle ja kiinnitä se pöytään lujasti niin, ettei se pääse kääntymään. Jos työkappale on epäsäännöllisen  



 muotoinen eikä sitä voi asettaa tasaisesti pöydälle, se pitää tukea ja lukita paikoilleen.
5.  Istukka pitää kiinnittää karaan niin lujasti, ettei se irtoa.
6.  Muista ottaa istukka-avain pois istukasta.
7.  Kone pitää irrottaa sähköverkosta, kun moottoria asennetaan tai kytketään.
8.  Kiinnitä kone lujasti alustaansa niin, ettei se kaadu eikä liiku.
9.  Porauspään lukitusruuvit pitää kiristää ennen koneen käyttämistä.
10.  Kytke kone automaattivarokkeella tai hitaalla sulakkeella suojattuun piiriin.
11.  Kiinnitä porakoneen alusta lattiaan tai työpöytään ennen sen käyttämistä.
12.  Käytä vain valmistajan toimittamaa tai vastaavaa istukka-avainta. Tässä istukka-avaimessa on jousi, joka   
 estää sen jäämisen istukkaan konetta käytettäessä.

Karan- ja teränsuojuksen asennus

 
Karan- ja teränsuojuksen käyttö

1. Kun avaat suojuksen, laite pysähtyy välittömästi
2. Suojalasia on mahdollista liikutella ylös sekä alaspäin. Voit pidentää suojusta lisäturvan saamiseksi.

 



7. MAADOITUS

1.  Toimintahäiriön tai vian ilmaantuessa maadoitus suojaa sähköiskulta. Koneen liitäntäjohto on varustettu   
 maadoitusjohtimella ja maadoitetulla pistotulpalla. Pistotulpan saa liittää vain asianmukaisesti asennettuun ja  
 kaikki paikalliset määräykset täyttävään maadoitettuun pistorasiaan.
2.  Jos se ei sovi pistorasiaan, koulutetun sähköasentajan täytyy asentaa uusi pistorasia.
3.  Maadoitusjohtimen sopimaton liittäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Keltavihreä johdin on maajohdin.  
 Jos sähköjohto tai pistoke pitää vaihtaa, älä kytke maajohdinta jänniteliittimeen.
4.  Neuvottele sähköasentajan kanssa, jos et ymmärrä täysin maadoitusohjeita tai jos on epäiltävissä, että laitetta  
 ei ole maadoitettu oikein.
5.  Käytä vain kolmijohtimia jatkojohtoja, joissa on sopivat liittimet.
6.  Korjaa tai vaihda heti kulunut tai vahingoittunut sähköjohto.
7.  115 voltin mallit:
 Tämä kone on tarkoitettu kytkettäväksi piiriin, jossa on kuvassa A esitetty pistorasia. Koneessa on kuvan A  
 esittämä maadoittava pistoke. Kuvissa B ja C esitettyä sovitinta voidaan käyttää tämän pistokkeen
 kytkemiseksi kuvan B esittämään yksinapaiseen pistorasiaan, jos oikein maadoitettua pistorasiaa ei ole   
 käytettävissä. Väliaikaista sovitinta saa käyttää vain, kunnes sähköasentaja asentaa oikein maadoitetun 
 pistorasian. Sovittimen vihreä korvake pitää kytkeä pysyvään maahan.
8.  230 voltin mallit:
 Työkalut kytketään maadoitettuun piiriin, jonka nimellisjännite on 150 – 230 V.
 Tämä kone on tarkoitettu kytkettäväksi piiriin, jossa on kuvassa D esitetty pistorasia. Koneessa on kuvan 
 D esittämä maadoittava pistoke. Varmista että kone on kytketty pistorasiaan jossa on sama järjestely kuin  
 pistokkeessa. Tämän koneen kanssa ei saa käyttää mitään sovitinta (adaptoria). Jos kone pitää kytkeä   
 erilaiseen sähköpiiriin, uuden kytkennän saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Kytkennän jälkeen työkalun  
 pitää olla kaikkien paikallisten määräysten mukaisen.

- Huom! Sähköpistokkeet ja pistorasiat vaihtelevat maasta toiseen.

-	Huom!	Kanadassa	hyväksytään	vain	kuvan	(A)	mukainen	maadoitus.	Jatkojohdoilla	pitää	olla	CSA-sertifiointi	(tyyppi	
S.J. T tai parempi).

 

8. MUUTA

- Melutaso 68dB

- Valmistaja: WUHAN BOKY MACHINE TOOLS CO.,LTD NO.303-8-8A GOLF ZONE, DONGXIHU, WUHAN, CHINA
- Maahantuoja Tamforce Group Finland
- Mallinumero ZJQ5132





OSALUETTELO

OSANRO OSAN NIMI
1 ALUSTA
2 PULTTI
3 PULTTI
4 HAMPAAT 
5 PYLVÄÄN JALKA
6 PYLVÄS
7 PULTTI
8 TYÖPÖYTÄ
9 ALUSLEVY
10 RENGAS
11 PULTTI
12 LUKITUSKAHVA
13 TYÖPÖYDÄN PIDIN
14 KULMA-ASTEIKKO
15 KOTELO
16 KAHVA
17 KIERUKKA
18 TAPPI
19 HAMMASPYÖRÄ
20 KAHVAN ISTUKKA
21 KAHVAN KÄRKI
22 KAHVA
23 SYVYYSASTEIKKO
24 SYVYYDENOSOITIN
25 SYÖTTÖAKSELI
26 JOUSEN ALUSTA
27 JOUSI
28 JOUSEN SUOJUS
29 MUTTERI
30 LAAKERI 
31 RENGAS
32 HOLKKI
33 ALUSLEVY
34 KARA
35 KARAN KARTIOKÄRKI
36 ISTUKKA
37 RUUVI
38 KYTKIN
39 KIINNITYSRUUVI
40 PULTTI
41 NIMIKILVEN KIINNITYSNIITTI
42 NIMIKILPI

OSANRO OSAN NIMI
43 PULTTI
44 KIINNITYSRUUVI
45 KIINNITYSRUUVI
46 KIINNITYSRUUVI
47 SÄÄTÖAKSELI
48 PULTTI
49 ALUSLEVY
50 ALUSLEVY
51 MUTTERI
52 MOOTTORI
53 KIINNITYSRUUVI
54 MOOTTORIN HIHNAPYÖRÄ
55 MUTTERI
56 MOOTTORIN IINNITYSLEVY
57 AKSELI
58 KUMIALUSLEVY
59 SÄÄTÖKAHVA
60 SÄÄTÖSOKKA
61 RUUVI
62 PULTTI
63 HIHNAPYÖRÄN AKSELI
64 LAAKERI 
65 HIHNAPYÖRÄ
66 KIILAHIHNA
67 NOPEUSKILPI
68 ALUSLEVY
69 NOSTOKAHVA
70 HIHNAPYÖRIEN SUOJUS
71 LAAKERI 
72 RENGAS
73 LAAKERI
74 KARA
75 KARAN HIHNAPYÖRÄ
76 KIILA
77 LAAKERI
78 LUKKOMUTTERI
79 KYTKIMEN ALUSTA


