
 

 
KÄYTTÖOHJE ● BRUKSANVISNING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PORAKONE 500 W 

SLAGBORRMASKIN 500 W 
 

DBB0104 
 

Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä.  

Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta varten 

Läs handhavande- och säkerhetsanvisningarna före användning av denna produkt.  

Var god spara denna bruksanvisning för framtida konsultation. 

 
Käännös alkuperäisohjeista 

Översättning av originalanvisningarna 
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TURVALLISUUSOHJEET 

 
LUE OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ  
JA SÄILYTÄ NIITÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN.  
   
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: 
TARKASTA LAITE AINA ENNEN SEN KÄYTTÖÄ.  
JOS LAITE ON VIALLINEN TAI VAURIOITUNUT,  
ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ VAAN OTA SE POIS KÄYTÖSTÄ. 
  
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖTAPA 
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KOTITALOUSKÄYTTÖÖN SILLE SUUNNITELTUUN 
TARKOITUKSEEN. LAITETTA EI OLE SUUNNITELTU KAUPALLISEEN, TEOLLISEEN TAI 
VUOKRAUSKÄYTTÖÖN. 
 

Tarkasta aina, että virransyötön jännite vastaa työkalun arvokilvessä 
kuvattua jännitettä. 

 
YLEISTÄ 
• Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. 
• Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sähköisku, tulipalo ja/tai 
vakava henkilötapaturma. 
• ÄLÄ poista laitteessa olevia huomio- ja varoitustarroja. 
• Kun laite on purettu pakkauksestaan, tarkasta kaikki osat ja itse laite mahdollisten 
kuljetusvaurioiden varalta. ÄLÄ käytä laitetta, jos havaitset siinä tai laiteosissa mitä tahansa 
kuljetus- ja käsittelyvaurioita. Kaikki vaurioituneet osat on korjattava tai korvattava ennen 
laitteen käyttöä. 
• Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, 
aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen 
käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö. 
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. 
 
TYÖSKENTELYALUE 
• Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Vahinkoja sattuu herkemmin, jos 
työpenkit ovat sekaisia ja alueet pimeitä. 
• ÄLÄ käytä tätä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, joissa on helposti syttyviä nesteitä, 
kaasuja tai pölyä. Laitteen muodostamat kipinät voivat sytyttää nesteet tai höyryt palamaan. 
• Pidä lapset kaukana laitteesta ja sen käyttöalueelta. Pidä sivulliset turvallisen välimatkan 
päässä työalueelta. 
• Työalueella oleskelevien henkilöiden täytyy käyttää suojavaatetusta. 
 
 

FIN 
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SÄHKÖTURVALLISUUS 
• Älä kanna laitetta sen virtajohdosta. Pidä virtajohto kaukana kuumuudesta, öljystä, 
terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi. Vialliset 
virtajohdot kasvattavat tulipalovaaraa. 
 
HENKILÖTURVALLISUUS 
• Suosittelemme käyttämään henkilönsuojaimia laitteen käytön aikana. 
• Vältä häiriötekijöitä minkä tahansa sähkökäyttöisen laitteen käytön aikana. 
• Älä käytä laitetta huumausaineiden, alkoholin tai lääkityksen vaikutuksen alaisena. 
• Pukeudu sopivalla tavalla. Poista kaikki korut ennen tämän laitteen käyttöä. ÄLÄ käytä 
löysää vaatetusta, käsineitä, solmioita, sormuksia, rannekoruja tai muita koruja, jotka voivat 
takertua laitteen liikkuviin osiin. 
• Suosittelemme käyttämään myös luistamattomia jalkineita ja tarkoitukseen soveltuvia 
käsineitä käytön aikana. 
• Käytä hiusverkkoa pitkien hiusten suojaamiseksi. 
• Suojaa silmäsi. Sähkökäyttöisen laitteen käyttö voi aiheuttaa vieraiden esineiden 
sinkoutumisen silmiin, mikä voi johtaa vakavaan silmävammaan. Käytä aina silmiensuojaimia 
sähkökäyttöisen laitteen käytön aikana. Ellei muuten mainita, tavalliset silmälasit eivät korvaa 
silmiensuojaimia.  
• Pidä huolta kuulostasi. Käytä kuulosuojaimia, jos käytät laitetta pitkään yhtäjaksoisesti. 
• ÄLÄ ylikurkottele. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. 
• Jos laite muodostaa pölyä, käytä tarkoitukseen soveltuvaa hyväksyttyä kasvosuojainta. 
  
LAITTEEN KÄYTTÖ JA HOITO 
• Opi tuntemaan sähkökäyttöinen laitteesi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Opettele työkalun 
käyttö ja rajoitukset sekä sille ominaiset mahdolliset vaaratekijät. Tämän ohjeen 
noudattaminen vähentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan tapaturman vaaraa. 
• Kiinnitä ja tue työkappale aina luotettavasti. Tarvittaessa käytä puristimia työkappaleen 
kiinnittämiseksi kestävään alustaan. 
HUOMAUTUS: Työkappaleen pitäminen kädessä tai kehoa vasten on vaarallista, ja se voi 
johtaa hallinnan menettämiseen ja siitä seuraavaan henkilövahinkoon. 
• Käytä käyttötarkoitukseen soveltuvaa työkalua. Käytä laitetta vain sille suunniteltuun 
tarkoitukseen. 
• Käytä vain valmistajan suosittamia lisävarusteita. Yhdelle työkalulle sopivat lisävarusteet 
saattavat aiheuttaa loukkaantumisvaaran, jos niitä käytetään jossakin muussa laitteessa. 
• Pidä laite puhtaana, kuivana ja rasvattomana. Älä anna muoviosien päästä kosketukseen 
jarrunesteen, bensiinin, öljypohjaisten tuotteiden tai minkä tahansa voimakkaiden liuottimien, 
jotka sisältävät laitekoteloa vahingoittavia, heikentäviä tai tuhoavia kemikaaleja, koska 
laitekotelon eristys voi heikentyä.  
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KUVAUS (kuva A)  

Iskuporakoneesi on suunniteltu puun, metallin, muovin, kiven ja betonin poraukseen sekä 
ruuvien kiinnittämiseen. 

1 ON/OFF-virtakytkin 
2 Kierrosnopeudensäädin 
3 Lukituspainike 
4 Suunnanvaihtokytkin (eteen- ja taaksepäin) 
5 Sivukahva 
6 Istukka 
7 Syvyydenrajoitin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva A. 

 

Poranterän tai ruuvikärjen asennus ja irrotus  
(Kuva A) 
■ Avaa poraistukka (6). 
■ Aseta poraistukkaan joko poranterä tai ruuvinvääntimen kärki. 
■ Kiristä istukka käsin 
■ Kiinnitä istukka tiukasti asettamalla istukka-avain istukan sivulla olevaan reikään ja 

kääntämällä avainta myötäpäivään 
■ Irrota poranterä tai ruuvinvääntimen kärki päinvastaisessa järjestyksessä. 

Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen poranterän tai ruuvinvääntimen kärjen 
asennusta tai irrottamista. 

 

Sivukahvan asennus (kuva A)  
■ Löysää sivukahvaa (5). 
■ Siirrä sivukahva (5) istukan yli laitteeseen. 
■ Käännä kahvaa haluttuun asentoon ja kiristä se huolellisesti. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Syvyydenrajoittimen asennus (kuva A) 
Syvyydenrajoitinta käytetään rajoittamaan maksimiporaussyvyyttä. 
■ Löysää sivukahvaa (5). 
■ Aseta syvyydenrajoitin (7) sivukahvan reikään. 
■ Säädä syvyydenrajoitin halutulle poraussyvyydelle. 
■ Kiristä sivukahva luotettavasti kiinni. 

Eteenpäin/taaksepäinkytkin (Kuva A)  
■ Aseta eteen-/taaksepäinkytkin (4) vasemmalle reikien poraamiseksi ja ruuvien 

kiristämiseksi. 

■ Aseta eteen-/taaksepäinkytkin (4) oikealle ruuvien irrottamiseksi. 

Odota aina, että moottori on pysähtynyt kokonaan ennen toimintatilan vaihtamista. 

 

Kierrosnopeuden säätö (Kuva A) 

Tämän laitteen maksimikierrosnopeus on säädettävissä säädintä (2) käyttämällä. 

■ Kierrä säädintä (2) kuten kuvattu kytkimessä (1) maksimikierrosnopeuden asettamiseksi. 

 

Käynnistys ja sammutus (Kuva A) 
■ Käynnistä laite painamalla ON-/OFF-virtakytkintä (1). Mitä enemmän painat kytkintä, sitä 

suurempi laitteen kierrosnopeus on. 
■ Sammuta laite vapauttamalla ON-/OFF-virtakytkin (1). 
■ Aseta laite jatkuvaan käyttötilaan pitämällä virtakytkintä ON/OFF (1) painettuna ja 

samanaikaisesti painamalla lukituskytkintä (3). Vapauta seuraavaksi ON-/ 
■ OFF-kytkin. 
■ Lopeta jatkuvan käyttötilan toiminto painamalla virtakytkintä ON/OFF (1) uudelleen. 
 
DBB0104 / KX81301 / TEKNISET TIEDOT 
 

Käyttöjännite 220 V-240 V 

Käyttötaajuus 50/60 Hz 

Virransyöttö 450 W 

Kuormittamaton nopeus 2200/2800 rpm 

Iskuporaus 
(kuormittamaton) 

0 - 29,000 

Porauskapasiteetti  

teräs 1/2” (13 mm) 

puu mm 25 

betoni mm 16 

Istukka mm 13 
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HUOLTO 
 
Huomio! Työkalun virtajohto on vedettävä irti pistorasiasta aina ennen säätö-, huolto- tai 
kunnossapitotöiden aloittamista. 

 Puhdista kone ilman vettä. Älä käytä puhdistukseen vettä tai puhdistusaineita. 

- Porakoneen säännöllinen huolto ehkäisee mahdollisia ongelmia. 
- Varastoi kone kuivassa tilassa. 
- Pidä koneen tuuletusaukot aina puhtaina. Suojaa kone pölyltä ja lialta sähköiskujen 

välttämiseksi. 
- Poista pöly laitteen tuuletusaukoista ja sisäpuolelta paineilman avulla. 

 
Huomio: Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut, se on korvattava erikoisella 
liitäntäjohdolla, jonka vain valtuutettu korjaushenkilö voi vaihtaa.  

 

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 

 
 
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. 
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:      Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 

http://www.serty.fi/
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SÄKERHETANVISNINGAR  

 
VAR GOD LÄS DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING  
OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA KONSULTATION. 
 
VIKTIG ANMÄRKNING: 
KONTROLLERA ALLTID PRODUKTEN FÖRE ANVÄNDNING.  
ANVÄND DEN INTE MEN BORTSKAFFA DEN OM DEN ÄR SKADAD. 
  
AVSEDD ANVÄNDNING 
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I HEMMILJÖ OCH FÖR DET BESKRIVA 
ÄNDAMÅLET. DEN ÄR INTE KONSTRUERAD OCH LÄMPLIG FÖR KOMMERSIELL, 
INDUSTRIELL ELLER UTHYRNINGSÄNDAMÅL 
 
LÄS OCH SPARA DESSA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR FÖR 
FRAMTIDA KONSULTATION 

Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den spänning 
som anges på typskylten. 

 
ALLMÄNT 
• Läs hela bruksanvisningen noga innan du använder denna apparat. 
• Underlåtenhet att efterleva anvisningarna kan resultera i brand, elchock och/eller svåra 
personskador. 
• Avlägsna INTE några skyltar från denna apparat. 
• Efter uppackning av apparaten, inspektera alla komponenter med avseende på skada 
som kan ha uppkommit under transport. Använd INTE apparaten om skada uppkommit under 
transport och hantering. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut innan apparaten 
används. 
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt 
fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig 
erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i 
apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. 
• Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 
 
ARBETSOMRÅDE 
• Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Stökiga bänkar, arbetsområden och områden med 
otillräcklig belysning inbjuder till olyckor. 
• Använd INTE denna apparat i områden där lättantändliga vätskor, gaser eller damm är 
närvarande. Denna apparat alstrar gnistor som kan antända vätskor eller ångor. 
• Håll barn borta från arbetsområdet. Åskådare ska hållas på säkert avstånd från 
arbetsområdet. 
• Personer nära arbetsområdet måste även bära skyddskläder. 

SE 
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ELEKTRISK SÄKERHET 
• Bär aldrig produkten i nätsladden. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa 
kanter eller rörliga delar. Byt skadade sladdar omedelbart. Skadade sladdar kan förorsaka 
brand. 
 
PERSONSÄKERHET 
• Vi rekommenderar att användaren använder skyddsutrustning under användningen. 
• Undvik distraktioner under arbete med ett elverktyg. 
• Använd aldrig en utrustning när du är påverkad av droger, alkohol eller medicin. 
• Bär lämpliga kläder. Ta av smycken innan du använder denna apparat. Bär INTE löst 
sittande kläder, halsband, ringar, armband eller andra smycken som kan snärjas i rörliga delar. 
• Halkfria skor och lämpliga arbetshandskar rekommenderas under arbetet. 
• Skydda långt hår med hårnät eller heltäckande huvudbonad. 
• Skydda ögonen. Användning av ett elverktyg kan resultera i att främmande föremål 
slungas in i ögonen vilket kan medföra svåra skador på ögonen. Använd alltid hörselskydd 
under arbete med elverktyg. Vanliga glasögon är, om inte annan anges, INTE 
skyddsglasögon. 
• Skydda din hörsel. Använd hörselskydd vid längre tids arbete. 
• Sträck dig INTE. Bra fotfäste och god balans är alltid ett måste vid användning av 
apparaten. 
• Om arbetet med apparaten alstrar damm måste en lämplig och godkänd 
dammskyddsmask användas. 
  
APPARATENS HANDHAVANDE OCH SKÖTSEL 
• Lär känna ditt elverktyg. Läs bruksanvisningen noga. Lär tillämpningarna och 
begränsningar såväl som speciella risker i samband med denna apparat. Att följa denna 
anvisning kommer att minska risken för elchock, brand eller svåra personskador. 
• Spänn alltid fast och stöd arbetsstycket. Använd om så erfordras tvingar för att spänna 
fast och stöda arbetsstycket på en stabil plattform. 
OBSERVERA: Att hålla arbetsstycket med handen eller mot din kropp är farligt och kan leda 
till förlust av kontroll och personskador. 
• Använd rätt verktyg för varje uppdrag. Använd apparaten för endast det avsedda 
ändamålet. 
• Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör för din modell. Tillbehör som kan 
vara lämpliga för en apparat kan vara farliga när de används på en annan apparat. 
• Håll apparaten ren, torr och fri från olja och smörjfett. Låt aldrig plastdelarna komma i 
kontakt med bromsvätska, motorbensin, petroleumbaserade produkter eller starka 
lösningsmedel som innehåller kemikalier som kan skada, försvaga eller förstöra höljet 
eftersom det kan äventyra isoleringens integritet. 
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BESKRIVNING (Fig. A)  

Din elektroniska slagborrmaskin har konstruerats för borrning i trä, metall, plast, sten och 
betong och har även konstruerats för skruvdrivningstillämpningar. 

1 Till-/Frånströmbrytare 
2 Justeringsvred för varvtal 
3 Låsknapp 
4 Väljare framåt/bakåt 
5 Stödhandtag 
6 Chuck 
7 Djupanslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig A. 

 
 
 

 

Att sätta i och avlägsna en borr eller skruvmejselbit (Fig. A) 
■ Öppna chucken (6). 
■ För in borren eller skruvmejselbiten i chucken. 
■ Spänn chucken för hand. 
 
Dra fast ordentligt genom att sätta in chucknyckeln i ett av hålen på chuckens sida och vrida 

den medurs. 
■ Utför momenten i omvänd ordningsföljd för att avlägsna en borr eller skruvmejselbit. 

Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget innan du sätter in eller avlägsnar en borr eller 
skruvmejselbit. 

 

Montering av stödhandtaget (fig. A)  
■ Lossa stödhandtaget (5). 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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■ För stödhandtaget (5) över chucken och in på maskinen. 
■ Vrid stödhandtaget till önskat läge och dra fast det ordentligt. 

Montering av djupanslag (fig. A) 
Djupanslaget används för att begränsa största borrdjupet. 
■ Lossa stödhandtaget (5). 
■ För in djupanslaget (7) i hålet i stödhandtaget. 
■ Justera djupanslaget till önskat borrdjup. 
■ Dra fast stödhandtaget ordentligt. 

 

Väljare framåt/bakåt (Fig. A)  
■ Skjut väljaren framåt/bakåt (4) åt vänster för att borra hål och dra fast skruvar. 

■Skjut väljaren framåt/bakåt (4) åt höger för att lossa skruvar. 

Vänta alltid tills motorn har stannat helt innan rotationsriktningen kastas om. 

 

Justering av varvtalet (Fig. A) 

Denna maskin är försedd med ett justeringsvred (2) för högsta varvtal. 

■ Vrid justeringsvredet (2) som visas på väljare (1) för att ställa in högsta varvtalet. 

 

Att starta/stoppa (Fig. A) 
■ Tryck på Till-/Frånströmbrytaren (1) för att starta maskinen.  Ju längre in du trycker 

strömbrytaren, desto högre blir maskinens varvtal 
■ Släpp Till-/Frånströmbrytaren (1) för att stänga av maskinen. 
■ För att ställa maskinen i kontinuerligt läge, håll Till-Frånströmbrytaren (1) intryckt och tryck 

samtidigt in låsknappen (3). Släpp sedan Till-/Frånströmbrytare. 
■ Tryck åter på Till-/Frånströmbrytaren (1) för att stänga av kontinuerligt läge. 
 
 
DBB0104 / KX81301 / TEKNISKA DATA 

Nätspänning 220V-240 V 

Nätspänningsfrekvens 50/60 Hz 

Tillförd effekt 450 W 

Tomgångsvarvtal 2 200/2 800 rpm 

Slagtal (obelastat) 0-29 000 

Borrkapacitet i  

stål 13 mm (1/2") 

trä 25 mm 

betong 16 mm 

Chuck 13 mm 



DBB0104  

SERVICE 
 
Observera! Verktygets strömledning ska dras ut ur stickdosan alltid före justerings-, service- 
eller underhållsarbeten påbörjas. 

 Rengör maskinen utan vatten. Använd inte vatten eller rengöringsmedel vid rengöringen. 

- En regelbunden service av maskin förhindrar eventuella problem. 
- Förvara maskinen i ett torrt utrymme. 
- Håll maskinens ventilationsöppningar alltid rena. Skydda maskinen mot damm och smuts 

för att undvika elektriska stötar. 
- Avlägsna slipdammet ur apparatens ventilationsöppningar och från insidan med hjälp av 

tryckluft. 
 

Observera: Om denna apparats nät anslutningsledning är skadad, ska den ersättas med en 
speciell anslutningsledning, som växlas av bara en kvalificerad reparatör.  
 

MILJÖVÅRD 
 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. Tilläggsuppgifter: 
www.serty.fi 

 
 
GARANTI 
 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, 
överbelastning eller osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om 
maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants eller förändrats. 

 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
 
Rätten till ändringar förbehålles. 
 
Importör:     Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 

 
 

http://www.serty.fi/
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