
 
KÄYTTÖOHJEET 

 
 

8” PYLVÄSPORAKONE 
XWS033 

(ZQJ4113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia 
turvallisuusohjeita ennen tämän laitteen ensimmäistä 
käyttökertaa. 
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 
KAIKKIEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ ON AINA NOUDATETTAVA 
ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA. OPETTELE TUNTEMAAN TYÖKALUSI JA SEN TOIMINTA. 
LUE KÄYTTÖOHJEET JA NOUDATA TURVALLISUUSOHJEITA AINA LAITTEEN KÄYTÖN 
AIKANA.  
 

 LIITÄ laite AINOASTAAN sitä vastaavaan ja määritettyyn virtalähteeseen.  
 KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA, KUULOSUOJAIMIA ja TURVAKENKIÄ 

raskaiden materiaalien työstämisen aikana. KÄYTÄ AINA 
SUOJALASEJA! 

 ÄLÄ KÄYTÄ roikkuvaa vaatetusta tai koruja, jotka voivat takertua laitteen 

pyöriviin osiin. 

 Työympäristön turvallisuus on tärkeää. Pidä laitetta ympäröivä työalue 

siistinä (ei pölyä, likaa, öljyä jne.) tapaturmien välttämiseksi. 

 PYSY TARKKAAVAISENA! Tarkkaile mitä olet tekemässä. Käytä 

maalaisjärkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumaavan lääkityksen 

tai alkoholin vaikutuksen alaisena. 

 IRROTA laite virransyötöstä korjaus- tai säätötoimenpiteiden ajaksi. 

 ÄLÄ KOSKAAN jätä käynnissä olevaa laitetta ilman valvontaa. 

 Älä ylikurkottele porauspöydän päälle laitteen ollessa käynnissä.  

 PIDÄ AINA terät, kärjet ja poranterät terävinä ja oikean säädettynä. 

 PIDÄ AINA kaikki suojukset paikallaan ja varmista niiden oikea toiminta. 

 VARMISTA aina, että säätötyökalut on poistettu laitteesta ennen sen 

käytön aloittamista. 

 LUKITSE työkappale aina tarkoitusta vastaavilla puristimilla tai 

penkkipuristimella. 

 PIDÄ AINA sivulliset kaukana laitteesta sen käytön aikana. 

 AJATTELE TURVALLISUUTTA. TYÖSKENTELE TURVALLISELLA 
TAVALLA. Älä koskaan yritä käyttää laitetta, jos se ei toimi turvallisesti tai 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Älä myös yritä kokeilla toimintoja, jotka 

eivät ole turvallisia. 
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ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET  
 

 
 
 
 
 

 Varmista aina, että porattava työkappale on lukittu luotettavasti. 

 Varmista porauksen aikana, että käyttämäsi nopeus soveltuu 

työstettävälle materiaalille. 

 Puhdista porauspöydältä kaikki lastut ja porausjäänteet ennen 

porakoneen käynnistämistä. 

 Pidä kädet ja sormet kaukana pyörivistä poranteristä. 

 ÄLÄ koskaan käynnistä porakonetta niin, että poranterä on kosketuksessa 

työstettävään kappaleeseen. 

 Varmista, että poranterä on kiristetty poraistukkaan luotettavasti. 

 ÄLÄ koskaan käytä käsineitä porakoneen käytön yhteydessä. 

 Varmista, että porauspöytä on lukittu luotettavasti ennen porauksen 

aloittamista. 

 Älä koskaan yritä porata materiaalia, joka ei ole tasaista ilman että 

käyttäisit työkappaleelle tarkoitettua puristinta. 

 Irrota aina poranterä kun konetta ei käytetä. 
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PORAKONEEN OMINAISUUDET 

 
Esittelemme ylpeinä porakoneemme ZQJ4113.  Porakone ZGJ4113 on 
ammattikäyttöön tarkoitettu työkalu ja kaikkien sähkökäyttöisten työkalujen tavoin 
on myös sen käytön yhteydessä noudatettava huolellisuutta ja varotoimenpiteitä. 

 
Tämä kompaktin pylväsporakoneen rakenne on kestävää valurautaa, se on 
varustettu poraussyvyyden säädöllä ja lukittavilla kytkimillä. Porakone toimitetaan 
täydellisenä hihnapyörillä, hihnoilla, poraistukalla, karalla ja moottorilla. 
 
Tekniset tiedot 
Koko: 8”  
Moottori: ½ HV   
Istukka: ½”    
Kara: B16    
Nopeudet: 5    
Korkeus: 23”    
Paino: 18 kg    
Pakkauksen koko: 14” x 8 ½” x 17 ½” 

 
MAADOITUSOHJEET 

 
Toimintahäiriön tai muun sähkövian sattuessa maadoituksella saadaan pienin 
sähkövastus, mikä pienentää sähköiskun vaaraa.  Tämän työkalun sähköjohto on 
varustettu maadoitusjohtimella ja maadoituspistokkeella.  Pistoke ON kytkettävä 
pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu oikein KAIKKIEN paikallisten 
turvamääräysten vaatimalla tavalla. 
 
ÄLÄ TEE MUUTOKSIA PISTOKKEESEEN. Mikäli se ei sovi 
pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan 
oikeanlainen pistorasia. 
 
VIRHEELLINEN maadoitusjohtimen KYTKENTÄ saattaa aiheuttaa sähköiskun 
vaaran.  Koneen maattojohdin on väriltään vihreä (siinä on mahdollisesti keltaisia 
raitoja).  Jos joudut korjaamaan tai vaihtamaan sähköjohtoa tai pistoketta, VARO 
liittämästä maadoitusjohdinta jännitteiseen napaan. 
 
Jos olet epävarma näiden ohjeiden suhteen, pyydä apua sähköalan 
ammattilaiselta. 
 
On suositeltavaa, että kiinteät työkalut kytketään 15 ampeerin virtapiiriin johdolla 
nro 12.  
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PAKKAUKSESTA PURKU JA PUHDISTUS 

 
 
 

Pura porakone ja kaikki osat varovasti pakkauksesta. Vertaa laatikon sisältöä alla 
olevaan kuvaan. Älä heitä mitään pakkausmateriaalia pois, ennen kuin porakone 
on koottu kokonaan ja toimii asianmukaisesti. 
 
Porakone ja jotkin sen osat on voideltu suojavoiteluaineella, jota ei pidä poistaa 
ennen kuin kone on koottu valmiiksi.  Aine voidaan poistaa pehmeällä, ei-
syövyttävään paloöljyyn tai lakkabensiiniin kostutetulla liinalla. 
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KOKOAMINEN 

 
 
PORAKONEEN ASENNUS 
 
Porakone on kiinnitettävä tiukasti kiinni, niin ettei se pääse kaatumaan, 
liukumaan tai liikkumaan käytön aikana. Jalustassa on sitä varten kaksi reikää. 
 
JALUSTAN KIINNITYS PYLVÄÄSEEN 
 
Valitse jalusta ja porakoneen pylväs pakkauksen osista. Valitse kolme pulttia 
osapussista. Aseta pylvään laipan reiät kohdakkoin jalustan kierrereikien kanssa. 
Asenna pultit ja kiristä tiukkaan. 
. 

 
 
PÖYDÄN KANNATTIMEN ASENNUS 
 
Liu’uta pöydän kannatinta alas pylvästä pitkin, kunnes se on jalustan varassa. 
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KOKOAMINEN 
 

 
PORAUSPÄÄN KIINNITYS PYLVÄÄSEEN 
 
 
Nosta varovasti porauspää ja aseta se pylvään päähän.  
 
Pylväs sopii porakoneen kiinnitysreikään. Varmista, että kiinnitysreikä on 
kunnolla paikoillaan pylväässä. Kohdista porauspää linjaan pöydän ja jalustan 
kanssa ja kiristä kaksi asetusruuvia mukana toimitetulla kuusioavaimella.  
 
SYÖTTÖKAHVA 
 
Aseta syöttökahva karaan. 
 
 
 
 
HIHNAPYÖRÄN SUOJUS 
 
Aseta aluslevy ja ruuvi hihnapyörän suojuksessa olevan reiän läpi, kierrä nuppi 
ruuviin ja kiristä. 
 
 
 

Säädöt  
 

KARANOPEUDEN VAIHTO 
 
Irrota porakoneen pistoke virtalähteestä. 
Avaa hihnapyörän suojus. 
Löysää liukukiskon nuppia.  
Kierrä moottoria eteenpäin löysätäksesi molempien hihnojen kireyttä. 
Siirrä hihnat haluamillesi hihnapyöräurille.  
Kiristä hihnojen kireys kiertämällä moottoria porakoneen takaosaa kohti. 
Kiristä liukukiskon nuppi.  
Sulje hihnapyörän suojus. 
Koekäytä porakonetta tarkistaaksesi hihnojen oikean kireyden. 
 
PÖYDÄN SÄÄDÖT 
 
Pöytä voidaan kallistaa 0°-45° vasemmalle tai oikealle löysäämällä pöydän 
lukituspulttia. Säädä pöytä haluttuun kulmaan ja kiristä pultti. 
Kun palautat pöydän 0°:een, kiristä pultit. 
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SÄÄDÖT  
 
 

PORAUSSYVYYS 
 
Porakone on varustettu uudentyyppisellä syvyyssäädöllä. Aseta syvyyspysäytys 
löysäämällä syvyyden lukitusmutterit ja kiertämällä ne haluttuun syvyyteen 
asteikon osoittamalla tavalla. 
 

KARAN PALAUTUSJOUSI  
 
Kara on varustettu automaattisella palautusmekanismilla, jonka tärkeimmät 
komponentit ovat jousi ja lovettu kromisuojus. Jousi on säädetty tehtaalla eikä 
sitä saa uudelleensäätää, ellei säätö ole aivan välttämätöntä. Mikäli säätö on 
tarpeen, toimi seuraavasti: 
- Irrota porakoneen pistoke pistorasiasta. 
- Löysää suojuksen kahta mutteria (1) noin 1/4”. 
- Pidä jousensuojuksesta (2) tukevasti ja vedä sitä ulos sen verran, että 

kohotetut lovet (3) tulevat näkyviin. 
- Käännä sitä, kunnes seuraava lovi on paikoillaan ulkonemassa. 

Lisätäksesi kireyttä käännä myötäpäivään ja vähentääksesi 
kireyttä käännä vastapäivään. 

- Kiristä molemmat mutterit. 
- Älä kiristä muttereita liikaa, sillä ylikiristettynä karan kahvan liike on hidasta. 
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KÄYTTÖ 
 
 

Huomio: Saadakseen tuntumaa uuden laitteen käyttöön omistajan/käyttäjän 
tulisi koekäyttää sitä testikappaleeseen.  
 

PORAUSNOPEUDET 
 
Seuraava on tarkoitettu yleiseksi nyrkkisäännöksi. 
Tärkeitä porausnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalityyppi, reiän koko, 
poranterän tyyppi ja haluttu työn laatu. Mitä pienempää poranterää käytetään, 
sitä suurempi on tarvittu nopeus. Pehmeitä materiaaleja porattaessa tarvittu 
nopeus on yleensä suurempi kuin kovia materiaaleja porattaessa. 
 

METALLIN TYÖSTÖ 
 
Metallinen työkappale (kuten kaikki työkappaleet) on kiinnitettävä huolellisesti 
porakoneen pöytään ja pöytä on lukittava lujasti. Älä KOSKAAN kannattele 
työkappaletta paljain käsin. Poranterä voi takertua kiinni aiheuttaen vakavia 
henkilövahinkoja.  
Litteät metallikappaleet tulee tukea puupalalla ja kiinnittää paikoilleen. 
Epäsäännöllisen muotoiset kappaleet on tuettava ja kiinnitettävä paikoilleen. 
 

PUUNTYÖSTÖ 
 
Metallia lävistäviä poranteriä voi käyttää myös puuntyöstöön, mutta puuterien 
käyttö on suotavampaa.  
Älä käytä lusikkaporia, sillä ne tahtovat nousta pois pöydältä.  
Poratessasi työkappaleen läpi käytä puunkappaletta tukena; näin estät repeilyn. 
 

  SYÖTTÖ 
 
Tarkkaile poratessasi porakoneen moottorin ääntä.  
Älä pyöritä syöttökahvoja liian nopeasti, sillä se saattaa aiheuttaa hihnojen 
luistamisen tai moottorin hidastumisen. 
Liian hidas syöttö voi aiheuttaa poranterän kuumenemisen ja työkappaleen 
palamisen. 
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HUOLTO 
 
 
 
 

Irrota sähköjohto ennen koneella tehtäviä huoltotoimia. 
 
 
Vaikka tämän porakoneen kaltaiset koneet on suunniteltu toimimaan puun- ja 
metallintyöstöpajoissa, sahanpuru ja metallinen leikkuujäte eivät tee hyvää 
sähkömoottoreille.  
 
Omistajan tulee puhaltaa tai imuroida pois metallinen leikkuujäte ja sahanpuru 
moottorinsuojuksesta, hihnapyöräkotelosta, porakoneen pöydästä ja muilta 
pinnoilta säännöllisesti kerran kuukaudessa. 
 
Puhdista pöytä jokaisen käyttökerran jälkeen. 
 
Levitä ohut kerros vahaa porakoneen pylvääseen ja pöytään pitääksesi nämä 
pinnat puhtaina ja ruosteettomina. 
 
Karassa olevat laakerit ja kiilahihna on voideltu ja sinetöity pysyvästi.  
 
Karan kevyt voitelu öljyllä kolmen kuukauden välein on suositeltavaa. 
 
Voitele myös muut liikkuvat osat pitääksesi porakoneen hyvässä kunnossa. 

 
PIIRIKAAVIO (220 V/60 Hz, 1-vaihe) 
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   78 TANGON NUPPI    3 
   79 TURVAKYTKIN    1 
   80 RUUVI    1 
   81 ALUSLEVY    1 
   82 MUTTERI    1 


