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



1. VAROITUS

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue käyttöohjeet ennen porakoneen käyttöä
1. Käytä silmiensuojainta.
2. Älä käytä käsineitä, solmiota tai roikkuvia löysiä vaatteita.
3. Kiinnitä tai tue työkappale tai tue se pylvästä vasten pyörimisen välttämiseksi.
4. Käytä porakoneen varusteille sekä työkappaleen materiaalille suositeltua nopeutta.

2. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. PIDÄ SUOJUKSET PAIKALLAAN ja hyvässä käyttökunnossa.
2. POISTA SÄÄTÖ- JA KIINTOAVAIMET. Ota tavaksesi tarkastaa, että kaikki avaimet ja säätöavaimet on 
 poistettu työkalusta ennen sen käynnistämistä.
3. PIDÄ TYÖALUE PUHTAANA. Epäsiistit alueet ja työpenkit altistavat tapaturmille.
4. ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ. Älä käytä sähkötyökaluja kosteassa tai 
 märässä paikassa äläkä altista niitä sateelle. Huolehdi työalueen hyvästä valaistuksesta.
5. PIDÄ LAPSET KAUKANA TYÖALUEELTA. Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä työalueelta.
6. TEE TYÖALUEESTA LAPSITURVALLINEN käyttämällä riippulukkoja, pääkytkimiä ja/tai poistamalla 
 käynnistysavaimet. 
7. ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUA VOIMAKEINOIN Kone suorittaa työn paremmin ja turvallisemmin teholla, jolle se on  
 tarkoitettu.
8. KÄYTÄ OIKEAA TYÖKALUA. Älä käytä työkalua tai lisälaitetta sellaisiin töihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu.
9. KÄYTÄ TARKOITUKSEEN SOVELTUVIA VARUSTEITA. Älä käytä roikkuvia vaatteita, käsineitä, solmioita,  
 sormuksia, rannerenkaita tai muita koruja, jotka voivat takertua työkalun liikkuviin osiin. Suosittelemme 
 luistamattomien kenkien käyttöä. Käytä hiussuojaa pitkien hiuksien peittämiseksi.
10. KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA. Käytä myös aina kasvo- tai pölysuojaimia työstäessäsi pölyä muodostavaa  
 materiaalia. Tavalliset silmälasit kestävät vain heikkoja iskuja, ne EIVÄT ole suojalaseja.
11. KIINNITÄ TYÖKAPPALE. Kiinnitä työkappale puristimilla tai ruuvipuristimella, kun käytännöllistä. Tämä on  
 turvallisempaa kuin käsien käyttö ja samalla molemmat kädet jäävät vapaiksi työkalun käyttöä varten.
12. ÄLÄ YLIKURKOTTELE. Seiso tukevassa asennossa ja säilytä tasapainosi koko työsuorituksen ajan.
13. PIDÄ TYÖKALUT KUNNOSSA.Pidä terät terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat parhaiten ja turvallisimmin.  
 Noudata voitelu- ja osien vaihto-ohjeita.
14. IRROTA TYÖKALU VIRRANSYÖTÖSTÄ ennen huoltoa; esim. osien vaihtoa varten kuten, terät, kärjet, 
 leikkurit jne.
15. MINIMOI ODOTTAMATTOMAN KÄYNNISTYKSEN RISKITEKIJÄT. Varmista, että käynnistyskytkin on “OFF”  
 -asennossa ennen työkalun liittämistä virransyöttöön.
16. KÄYTÄ SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA. Katso käyttöohjeesta lisätietoja varusteista. 
 Tarkoitustenvastaisten varusteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
17. ÄLÄ KOSKAAN SEISO TYÖKALUN PÄÄLLÄ.  Vakavia tapaturmia voi aiheutua jos työkalu käynnistetään   
 tahattomasti.
18. TARKASTA VAURIOITUNEET OSAT. Ennen työkalun tulevaa käyttöä on suoja tai muut vaurioituneet osat  
 tarkastettava huolellisesti ja määriteltävä, toimiiko se oikein ja suorittaa sille suunnitellut toiminnot. 
 Liikkuvien osien säätö ja juuttuminen, osien kunto ja eheys sekä kaikki muut työkalun toimintoon vaikuttavat  
 olosuhteet on tarkastettava.  Suoja tai muut vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ennen tämän 
 työkalun käyttöä. 
19. SYÖTTÖSUUNTA. Syötä työkappaletta terää tai leikkuria kohti vasten terän tai leikkurin pyörimissuuntaan.
20. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KÄYNNISSÄ OLEVAA KONETTA ILMAN VALVONTAA. KATKAISE VIRTA. Älä poistu  
 koneen luota ennen kuin se on täysin pysähtynyt.

3. PORAKONETTA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

1. Käytä silmiensuojainta.
2. Älä käytä käsineitä, solmiota tai roikkuvaa löysää vaatetusta.
3. Kiinnitä tai tue työkappale pylvästä vasten sen pyörimisen estämiseksi.
4. Käytä porakoneen varusteille sekä työkappaleen materiaalille suositeltua nopeutta.
5. Varmista, että poranterä tai lastuava terä on lukittu luotettavasti istukkaan.
6. Varmista, että istukka-avain on poistettu istukasta ennen virran kytkemistä päälle.
7. Säädä pöytää tai poraussyvyyden rajoitinta pöytään poraamisen estämiseksi. Katkaise virta, poista poranterä  
 tai lastuava terä ja puhdista porauspöytä ennen poistumista työkalun parista.
8. Älä käytä työkalua ellei porakone ole täysin koottu ja asennettu ohjeiden mukaisella tavalla. 
9. Jos mikä tahansa porakoneen osa on vaurioitunut, rikki tai ei toimi oikein, älä käytä porakonetta ennenkuin ko.  
 osa on korjattu tai vaihdettu. 
10. Älä laita sormiasi paikkaan missä ne voivat joutua kosketukseen poranterän tai muun lastuavan terän kanssa.  
 Työkappale voi liikkua odottamattomasti.



11. Älä koskaan käytä käsiäsi työkalun kiinnipitämiseen poraamisen aikana. Kiinnitä työkappale aina luotettavasti  
 porauspöytään tai käytä puristinta tahattomien tapaturmien estämiseksi. 
12. Älä koskaan suorita mitään toimintoja liikuttamalla porauspäätä tai porauspöytää suhteessa toisiinsa. Älä   
 aseta moottorikytkintä asentoon ”ON” tai käynnistä mitään toimintoja ennenkuin porauspään ja porauspöydän  
 lukituskahvat ovat kiristetty pylvääseen, ja pöytien tukilaipat ovat sijoitettu oikein paikalleen. 
13. Varmista, että hihnasuoja on kiinni ja istukka on asennettu oikein ennen moottorikytkimen asettamista 
 asentoon ”ON”.
14. Lukitse moottorikytkin poistuessasi porakoneen työalueelta. Älä suorita porauspöydän kokoonpano-, asennus-  
 tai säätötöitä terän pyörimisen aikana.

4. JÄNNITEVAROITUS

1. Varmista ennen työkalun liittämistä virransyöttöön (liitinrasia, pistorasia jne.), että käyttöjännite vastaa 
 työkalun moottoriin merkittyä jännitettä.
2. Jos virtalähteen jännite on korkeampi kuin työkalulle tarkoitettu jännite, seurauksena voi olla vakava 
 käyttäjään kohdistuva tapaturma.
3. Älä käytä työkalua jos olet epävarma jännitearvoista. Myös työkalulle vaadittavan, alemmalla jännitteellä 
 olevan virtalähteen käyttö voi aiheuttaa moottorivikoja.

5. MAADOITUSOHJEET

1. Käyttöhäiriöiden tai virtakatkosten aikana, maadoitus muodostaa pienimmän vastuksen sähkövirralle ja   
 alentaa näin sähköiskun vaaraa. Tämä työkalu on varustettu sähköjohdolla, joka on varustettu 
 maadoitusjohtimella ja –pistokkeella. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu  
 oikein kaikkien paikallisten turvamääräysten vaatimalla tavalla.
2. Älä muuntele mukana toimitettua pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua 
 sähköasentajaa suorittamaan pistorasian asennus.
3. Virheellinen maadoitusjohtimen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Maadoitusjohdon ulkoinen eristys  
 on vihreä joko keltaisin raidoin tai ilman raitoja. Jos virtajohtoa tai -pistoketta on korjattava tai se joudutaan  
 vaihtamaan, älä liitä maadoitusjohdinta jännitteelliseen liitäntään.
4. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa selvittämään maadoitusohjeet jos et ymmärrä niitä  
 täysin, tai epäilet että työkalu ei ole oikein maadoitettu.
5. Käytä ainoastaan 3-johtimista jatkojohtoa, missä on 3-haaraiset maadoituspistokkeet ja 3-napaiset pistorasiat  
 työkalun pistokkeelle soveltuen.
6. Vaihda tai korjaa vahingoittunut tai kulunut johto välittömästi.
7. Tämä työkalu on tarkoitettu käytettäväksi pistorasiallisessa piirissä kuvattuna mallikuvassa 
 A.Työkalussa on maadoituspistoke, joka on kuvattu kuvassa A. Siinä on myös väliaikainen sovitin, joka on  
 kuvattu kuvissa B ja C. Tätä sovitinta voidaan käyttää tämän pistokkeen liittämiseen 2-napaiseen pistorasiaan  
 kuvan B mukaisesti, jos oikein maadoitettua pistorasiaa ei ole käytettävissä.  Väliaikaista sovitinta tulee 
 käyttää ainoastaan tilapäisesti siihen asti, kunnes valtuutettu sähköasentaja on asentanut oikein maadoitetun  
 pistorasian. Sovittimen vihreä ja jäykkä korvake, silmukka jne.on liitettävä pysyvään maadoitukseen kuten  
 oikein maadoitettuun pistorasiaan.

MAADOITUSMENETELMÄT
PISTORASIAN 

SUOJAT

Maadoitusnasta

Sovitin

Maadoitus-
välineet



6. KOKOAMINEN
 
Katso osien sijainti kuvasta laitteen asennuksen aikana. (Katso kuvat sivulla 5ja 6).
1. Sijota jalusta tasaisen pinnan päälle ja kiinnitä pylväskokoonpano.
2.	 Laske	porauspöytä	pylvään	päälle	ja	liu’uta	sitä	alas,	kunnes	se	sovittuu	jalustan	päälle.	
3. Asenna porauspöydän lukituskahva porauspöytään.
4. Sijoita porauspää pylvään yläosaan ja lukitse se paikalleen kahta säätöruuvia kiristämällä. 
5. Asenna kahvat syöttöakseliin porauspään oikealle puolelle.
6. Puhdista kartioistukan sisäpuoli ja kara läpikotaisin puhtaalla pehmeällä liinalla ja liuotusaineella. Kiinnitä   
 istukka karan päälle. Naputtele se paikalleen käyttämällä puupalaa välissä istukan vaurioitumisen 
 välttämiseksi.
7. Sovita hihna hihnapyörälle, käännä moottoria kunnes hihna on kohtuullisen kireällä. Kiristä porauspöydän  
 liukutangon pulttia.
8. Varmista, että poran virtakytkin on asennossa OFF ja ettei se ole liitettynä virransyöttöön. Kierrä hihnapyöriä  
 käsin säädön tarkastamiseksi.
9. Sulje suojus. Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Kytke porakone päälle/pois päältä lyhyesti kaikkien  
 osien selkeän suojauksen varmistamiseksi. 

7. PORAUSPÖYDÄN SÄÄDÖT

1. Korkeuden säätäminen:Säädä porauspöytä pitämällä siitä kiinni yhdellä kädellä ja löysäämällä 
 samanaikaisesti porauspöydän lukituskahvaa. Säädä porauspöytä haluttuun asentoon ja kiristä lukituskahva.
2. Porauspöydän kallistus:Löysää nivelpulttia. Irrota pieni ohjaustappi. Irrota löysäämällä mutteria niin kauan,  
 kunnes tappi liukuu helposti pois paikaltaan. Kallista porauspöytää haluttuun kulmaan, kuitenkin enintään 45  
 asteeseen asti ja kiristä pultti. Aseta ohjaustappi takaisin palautettaessa porauspöytä takaisin nolla-asteeseen.
3. Porauspöydän kiertäminen:Löysää porauspöydän kiinnityspulttia (kokoonpanokuvan kohta 7). Istukan ja 
 porauspöydän välisen etäisyyden saavuttamiseksi voidaan porauspöytää kiertää 180 astetta ja jalustaa 
 voidaan käyttää työpöytänä. Tämä mahdollistaa suurempien kohteiden poraamisen.
 
8 .ASENNUS

1. Porakoneen asennuksen jälkeen, käytä petrolia tehtaalla levitetyn suojaavan ruosteenestoöljyn poistamiseen.  
 Tämän jälkeen pyyhi porakone voiteluöljyllä.
2. Asenna porakone kestävän pinnan päälle.
 a. Tarkasta porakoneen mahdollinen tärinä moottorikytkimen ollessa asennossa ”ON”.
 b. Tarkasta, ettei kara-akseli värise tai takertele.

9. KÄYTTÖ

1. Ruuvaa ja purista työkappale porauspöytään ennen poraamisen aloittamista. Tällä vältetään tapaturmia ja  
 saavutetaan työnlaadun tarkkuus.
2. Aseta valittu poranterä kara-akselin alapuolella olevaan istukkaan.
3. Liitä virtajohto pistorasiaan ja paina virtakytkin asentoon ”ON”. Tämän jälkeen kara-akselin pyörii vapaasti.
4. Poraamisen aikana pidä porauspään oikealla puolella olevasta kahvasta kiinni ja paina sitä alaspäin.
5. Jo kara-akseli pyörii vastapäivään, tämä aiheutuu luultavasti moottorijohdotuksen käänteisestä kytkennästä.
 Irrota porakone virransyötöstä, tarkasta ja vaihda kahden virtakytkentäjohdon paikkaa moottoriin (älä muuta  
 maadoitusjohdon asentoa).Palaa edellämainittuun vaiheeseen 3.

10. HUOLTO

Koneen käytön jälkeen puhdista se täydellisesti, ja voitele kaikki liukuvat ja liikkuvat osat.  Oman turvallisuutesi 
varmistamiseksi, aseta virtakytkin asentoon ”OFF” ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen minkään porakoneeseen 
suoritettavan huolto- tai voitelutyön aloittamista. 

11. VAROITUS

1. Ennen kierrosnopeuden tai lastuavien terien vaihtoa aseta virtakytkin asentoon OFF ja odota, kunnes 
 porakone on täysin pysähtynyt.
2. Irrota istukka-avain ennen moottorin käynnistämistä.
3. Älä koskaan käytä käsiäsi kohteen kiinnipitämiseen sen poraamisen aikana. Ruuvaa tai purista työkappale  
 aina kiinni porauspöytään tai käytä puristinta porattavan materiaalin kiinnittämiseen. 
4. Pidä kätesi kaukana poranterästä poraamisen aikana.
5. Käytä suojalaseja tämän porakoneen käytön aikana.



12. PYÖRIMISNOPEUDEN VAIHTO

Karan	pyörimisnopeuden	muuttamiseksi	löysää	sahauspään	oikealla	puolella	olevaa	liukutangon	pulttia.	Liu’uta	
moottoria kohti porakoneen etuosaa ja tämän jälkeen kiristä liukutangon pultti. Tämä aiheuttaa hihnan löystymisen, ja 
mahdollistaa hihnan uudelleensijoittamisen hihnapyörällä valitun karan pyörimisnopeuden saavuttamiseksi. Valinnan 
jälkeen	löysää	liukutangon	pulttia	ja	liu’uta	moottoria	kohti	porakoneen	takaosaa.	Kiristä	liukutangon	pultti,	tarkasta	
hihnan oikea kireys ja suorita mikä tahansa lopullinen säätötyö. 

Porakoneen viiteluettelo; Kierrosluvut ja eri materiaalit

Kara Moottori 5-nopeuksinen





OSANRO OSAN NIMI
1305-1 Jalusta
1305-2 Pylvään pidike
1305-3 Pylväs
1305-4 Pultti
1305-5 Porauspöydän kiinnike
1305-6 Päätön säätöruuvi
1305-7 Mutteri
1305-8 Säätörengas
1305-9 Pulttisarja

1305-10 Mutteri
1305 11 Asteikko
1305-12 Nivelpultti
1305-13 Kulma-asteikko
1305-14 Säätöruuvi
1305 15 Porauspöydän lukituskahva
1305-16 Porauspöytä
1305 17 Porauspää
1305-18 Päätön ruuvi
1305-19 Jousi
1305-20 Liukutanko
1305-21 Liukutangon pultti
1305-22 Moottorijalusta
1305-23 Aluslaatta
1305-24 Pultti
1305-25 Syöttöakseli
1305-26 Kahvatanko
1305-27 Nuppi
1305-28 Kaulusjousi
1305-29 Jousisuojus
1305-30 Mutteri
1305-31 Neliösiipiruuvi
1305-32 Mutteri
1305-33 Siipi
1305-34 Kumialuslevy

OSANRO OSAN NIMI
1305-35 Akseli
1305-36 Kuulalaakeri
1305-37 Kuulalaakeri
1305-38 Pidätinrengas

1305-39 Pidätinrengas
1305-40 Käyttöholkki
1305-41 Kuulalaakeri
1305-43 Hihnapyörän säätömutteri
1305-44 Karapyörä
1305-45 Istukka
1305-46 Moottori
1305-47 Moottorin johto
1305-48 Pultti
1305-49 Aluslaatta
1305-50 Mutteri
1305-51 Moottorin hihnapyörä
1305-52 Avain
1305-53 Päätön säätöruuvi
1305-54 Johdon eristys
1305-55 Johto
1305-56 Katkaisin
1305-57 Kytkinsuojus
1305-56 Ristipääsäätöruuvi
1305-59 Hihnapyörän suojus
1305-eo Tasapääruuvi
1305-61 Käyttöhihna
1305-62 Istukka-avain
1305-63 Arvokilpi
1305-64 Nopeuskilpi
1305-65 Käyttöruuvi
1305-66 Mutteri
1305-67 Mutteri



12. VIANETSINTÄ

VAROITUS: Oman turvallisuutesi varmistamiseksi aseta virtakytkin asentoon “OFF” tai “O”, ja irrota aina virtapistoke 
pistorasiasta ennen vianmäärityksen aloittamista

Karan- ja teränsuojuksen asennus

Ongelma Mahdollinen syy Korjaus
Melu käytön aikana 1. Virheellinen hihnan kireys

2.Kara käy kuivana
3.Kara- moottoripyörä löysästi kiinni

1. Säädä kireyttä
2. Voitele kara
3. Kiristä pyörien säätöruuvit

Terä palaa tai savuaa 1. Virheellinen nopeus
2. Lastut eivät poistu poistoaukosta
3. Tylsä terä
4. Liian hidas syöttö
5. Kuiva terä
6. Terä pyörii taaksepäin

1. Muuta nopeutta
2. Vedä terää säännöllisesti takaisin 
lastujen poistamiseksi
3. Teroita tai vaihda terä
4. Syötä nopeammin terälävistyksen 
saavuttamiseksi
5. Voitele terä
6. Tarkasta moottorin pyörimissuunta

Liiallinen porakoneen epä-
keskisyys tai tärinä

1. Terä on taipunut
2. Karalaakerit kuluneet
3. Terä ei ole asennettu oikein istukkaan
4. Istukkaa ei ole asennettu oikein

1. Käytä suoraa terää
2. Vaihda laakerit
3. Asenna terä oikein
4. Asenna istukka oikein

Poranterä takertuu työkappa-
leeseen

1. Terä juuttunut työkappaleeseen
2. Liiallinen syöttöpaine
3. Virheellinen hihnan kireys

1. Tue tai kiinnitä työkappale
2. Säädä syöttönopeutta
3. Säädä kireyttä

Työkappale ei irtoa käsin 1. Ei tuettu tai kiinnitetty oikein 1. Tue tai kiinnitä työkappale
Moottori käy mutta akseli ei 
pyöri

1. Tangon säätöruuvi löysästi kiinni 1. Kiristä säätöruuvi



Karan- ja teränsuojuksen käyttö

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

MUUTA

- Melutaso 68dB

- Valmistaja: WUHAN BOKY MACHINE TOOLS CO.,LTD NO.303-8-8A GOLF ZONE, DONGXIHU, WUHAN, CHINA
- Maahantuoja: Tamforce Group Finland
- Mallinumero: ZJ4113


