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@ Failure to follow the warnings and 
instructions listed below may result in electric shock, 

 
The term "power tool" in all of the warnings listed below refers 
to your mains operated (corded) power tool or battery oper-
ated (cordless) power tool.

Cluttered or dark 
areas invite accidents.

Power tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes.

Distractions can cause you to lose control.

and matching outlets will reduce risk of electric shock.

There is an increased risk of electric shock 
if your body is earthed or grounded.

Water entering a power tool will increase the risk of 

Use of an RCD reduces the risk of 
electric shock.

A moment of 
inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury.

Protective equipment such as dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection 
used for appropriate conditions will reduce personal 
injuries.

energising power tools that have the switch on invites 
accidents.

A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury.

This enables better control of the power tool in 

electric shock.

Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
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Power 
tools are dangerous in the hands of untrained users.

Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools.

Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less 
likely to bind and are easier to control.

Use of the power tool for operations different 
from those intended could result in a hazardous situation.

This 
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

@  Additional safety warnings for sanders



Cutting accessory contacting 
a "live" wire may make exposed metal parts of the power 
tool "live" and could give the operator an electric shock



Holding the 
work by hand or against your body leaves it unstable and 
may lead to loss of control.

Additional residual risks may arise when using the tool which 
may not be included in the enclosed safety warnings. These 
risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations 
and the implementation of safety devices, certain residual 
risks can not be avoided. These include:










The following pictograms are shown on the tool:

:
 To reduce the risk of injury, the user 

must read the instruction manual.

# This tool is double insulated; therefore no earth 
wire is required. Always check that the power 
supply corresponds to the voltage on the rating 
plate.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or an authorised Black & Decker Service 
Centre in order to avoid a hazard.

unexpected situations.

Loose clothes, jewellery or long hair 
can be caught in moving parts.

Use of dust collection can 
reduce dust-related hazards.

The correct power tool will do 
the job better and safer at the rate for which it was 
designed.

Any power tool that cannot be controlled with 
the switch is dangerous and must be repaired.

Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.
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技术参数

打蜡机/抛光机   KP600-A9, KR, B1, XD01 KP600-TW
输入功率 瓦  60  60

电源电压 伏特  220-240  110

频率 赫兹  50/60  60

空载速度 转/分  4,400  4,400

砂光盘直径 毫米   φ152   φ152

重量 千克  1.4  1.4

电缆长度 米  3  3

打蜡机/抛光机
KP600

安全说明

电动工具一般安全警告

 警告！ 请仔细阅读所有安全警告和指示说
明。 如不遵守以下任何警告和指示说明，
可能会导致触电、火灾和/或严重伤害。

请保存好所有警告和指示说明，以备将来查阅。 以
下所有警告中的术语“电动工具”一词是指电源

驱动（有线）电动工具，或者电池驱动（无线）

电动工具。

1. 工作场地安全
a. 保持工作场地清洁和明亮。 杂乱或阴暗的地
方容易引发事故。

b. 不要在易爆环境中操作电动工具，如有易燃
液体、气体或粉尘的环境。 电动工具产生的
火花会点燃粉尘或气体。

c. 操纵电动工具时请让儿童和旁观者离开。 干扰 
可能会导致您控制不当。

2. 电气安全
a. 电动工具插头必须与同规格的插座搭配。 禁止 
以任何方式改装插头。 需接地的电动工具不能 
使用任何转换插头。 未经改装的插头与同规格 
的插座将降低触电风险。

b. 避免人体接触接地表面，如管道、散热片、炉
灶和冰箱等。 如果您的身体接地，触电的危险 
性会增加。

c. 不要将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。 
电动工具进水会增加触电危险。

d. 不要滥用电线。 请勿使用电线搬运、拉动电动
工具或拔下插头。 保持电线远离热源、油、锐 
边或运动部件。 受损或缠绕的电线会增加触电 
的危险。

e. 在户外使用电动工具时，请使用适合户外使用
的外接电线。 适合户外使用的电线将减少触电 
的危险。

f. 如果必须在潮湿场合使用电动工具，请使用
漏电保护装置 (RCD)。 使用漏电保护器可减
少触电的危险。

3. 人身安全
a. 保持警觉。操作电动工具时注意操作，保持清
醒。 不要在疲倦，或受到药物、酒精或治疗的 
影响下使用电动工具。 在操作电动工具时注意 
力不集中可能会导致严重的人身伤害。

b. 使用个人防护装备。 始终佩戴护目镜。 防护
装备，例如适当条件下所使用的防尘口罩、

防滑安全鞋、安全帽或听力保护设备等，将

减少人身伤害。

c. 避免意外启动。 在连接电源和/或电池组之前， 
以及拿起或搬动工具之前，请确保开关处于关

闭位置。 携带电动工具时把手指放在开关上， 
或开关处于接通状态时插入插头均可引发危

险。

d. 在电动工具接通电源之前，请取下所有调节钥
匙或扳手。 连接在电动工具旋转零件上的调 
节钥匙或扳手可能会导致人身伤害。
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e. 手不要伸得太长。 时刻注意脚下和身体平衡。 这 
样在意外情况下才能更好地控制电动工具。

f. 穿着得当。 不要穿宽松的衣服或佩戴首饰。 让 
您的头发、衣服和手套远离运动部件。 宽松的 
衣服、首饰或长发可能会卷入运动部件中。

g. 如果提供了与排屑装置和集尘设备连接用的装
置，请确保这些装置连接完好且使用得当。  
使用设备集尘可减少粉尘所引起的危险。

4. 电动工具使用和注意事项
a. 不要强制使用电动工具。 根据用途选用适当的 
电动工具。 选用以额定值运行的适当电动工具 
会使您工作更有效、更安全。

b. 如果开关不能接通或关断工具电源，请勿使用
该电动工具。 任何不能用开关控制的电动工具 
都是危险的，必须进行修理。

c. 进行任何调整、更换配件或存放电动工具之
前，必须从电源上拔掉插头及/或从电动工具
上卸下电池组。 这种防护性安全措施能减少意 
外启动电动工具的风险。

d. 将闲置的电动工具存放在儿童所及范围之外，
并且不要让不熟悉电动工具或对这些使用须知

不了解的人员操作电动工具。 让未经训练的用
户操作电动工具是很危险的。

e. 请维护电动工具。 检查运动部件是否有任何安
装偏差或卡住、零件是否破损，以及是否有其

他可能影响电动工具操作的情况。 如有损坏， 
必须在使用前修理电动工具。 许多事故都是因 
电动工具维护不良而导致的。

f. 保持刀具锋利和清洁。 妥善维护和切割锋利的 
刀具在操作时不容易卡住，且更容易控制。

g. 请按照使用说明书、作业条件以及所要具体进
行的工作来使用电动工具、配件以及工具刀头

等。 将电动工具用于非预期的操作用途可能会 
引发危险。

5. 维修
a. 本电动工具必须由合格的维修人员采用相同的
替换部件进行维修。 这将确保电动工具的安全 
性能。

电动工具附加安全警告

 警告！ 砂光机附加安全警告

♦ 若钻具在进行操作时可能会接触到隐藏的电
线，请握住绝缘手柄表面。 切割配件如果接触 
到“带电”导线，电动工具的金属部件表面

就会“带电”，并使操作人员触电。

♦ 请使用夹具或采取其它可行的方法，把工件可
靠地固定在稳定的平台上。 手持或用身体顶住 
工件都是不稳定的，会导致操作失控。

剩余风险

使用设备时，可能出现本安全警示之外的其他剩

余风险。 这些风险可能来自使用不当，使用时间
过长等。尽管遵守了相关的安全法规并采用了安

全装备，某些风险仍然是无法避免的。 这些风险
包括：

♦ 接触旋转/运动部件时所导致的伤害风险。
♦ 更换部件、锯片或配件时所导致的伤害风
险。

♦ 长期使用工具所导致的伤害风险。 长期使用任 
何工具时，均应定期休息。

♦ 听力损伤。
♦ 因吸入操作设备所产生的粉尘而导致的健康
危害（例如，锯切木材时，尤其是橡木，山

毛榉和中密度纤维板）。

工具上的标签
工具上印有下列标志：

 警告！ 为降低伤害风险，用户必须阅读
使用手册。

电气安全

  本工具为双重绝缘，因此无需接地线。 
请务必检查电源电压是否与铭牌上的电

压一致。

♦ 如果电源线已损坏，必须让制造商或 Black & 
Decker 授权维修中心更换以避免发生危险。
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双重绝缘
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技術資料

打蠟機/拋光機   KP600-A9、KR、B1、XD01 KP600-TW
工率輸入 瓦特  60  60

電源電壓 伏特  220-240  110

頻率 赫茲  50/60  60

空載轉速 轉/分  4,400  4,400

砂光機磨盤直徑 公釐   φ152   φ152

重量 千克  1.4  1.4

電纜長度 米  3  3

打蠟機/拋光機
KP600

安全指示

電動工具一般安全警告

 警告！ 請閱讀所有安全警告及指示。 不
遵循下列這些警告和指示可能會導致觸

電、火災及/或嚴重傷害。

請妥善保存所有的警告和使用手冊以備將來查閱。 
下列所有警告中的名詞「電動工具」是指電源驅

動（插電）電動工具，或者電池驅動（充電）電

動工具。

1. 工作場地安全
a. 保持工作場地清潔和明亮。 混亂或黑暗的場
地會引發事故。

b. 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或塵
埃的環境中操作電動工具。 電動工具產生的
火花會點燃塵埃或氣體。

c. 請等待兒童和旁觀者離開之後才操作電動工
具。 分心會導致您疏於控制。

2. 電氣安全
a. 電動工具插頭必須與插座相符。 請勿以任何
方式改裝插頭。 需接地的電動工具不能使用
任何配接器插頭。 未經改裝的插頭和相符的
插座可以減少觸電危險。

b. 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片、
爐灶和冰箱。 若您的身體接地可增加觸電危
險。

c. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。 
水進入電動工具會增加觸電危險。

d. 切勿濫用電線。 請勿使用電線來搬運、拉動
電動工具或拔出插頭。 讓電線遠離熱、油、
銳邊或活動部件。 受損或纏繞的電線可增加
觸電危險。

e. 若要在戶外使用電動工具，請使用適合戶外
使用的延長電線。 使用適合戶外使用的電線
可減少觸電危險。

f. 若必須在潮濕場合使用電動工具，請使用漏
電保護器(RCD)。 使用 RCD 可降低觸電危
險。

3. 人身安全
a. 保持警覺；在操作電動工具時，請留意所執
行的操作並按照一般的程式執行。 不要在疲
倦，或受到藥物、酒精或治療的影響下操作

電動工具。 操作電動工具期間注意力分散會
導致嚴重人身傷害。

b. 使用個人防護裝置。 始終佩戴護目裝備。 防
護裝置，例如在適當條件下可使用的防塵面

具、防滑安全鞋、安全帽或聽力保護等裝置

可減少人身傷害。

c. 避免意外啟動。 連接電源及/或電池組、撿取 
或搬運電動工具之前，請確定開關處於關閉位

置。 搬運電動工具時若將手指放在開關上， 
或是在接通開關電源時插入插頭都會引發危

險。

d. 接通電動工具之前，請卸下所有的調整鑰匙
或扳手。 遺留在電動工具旋轉部件上的扳手
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或鑰匙會導致人身傷害。

e. 不要過度伸張雙手。 時刻注意腳下和身體的
平衡。 如此即可在發生意外的情況下更好地
控制電動工具。

f. 適當穿著。 不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。 讓
您的頭髮、衣服和手套遠離活動部件。 寬鬆
衣服、佩飾和長髮可能會捲入活動部件。

g. 若配備用於連接排屑裝置、集塵設備的裝
置，請確定正確連接和使用這些裝置。 使用
集塵設備可減少與塵埃有關的危險。

4. 電動工具的使用與注意事項
a. 不要超負荷使用電動工具。 根據您的用途使
用適當的電動工具。 使用適當的電動工具、
讓它在設計可負荷的應用內運轉，會讓您更

有效、更安全地執行工作。

b. 若開關不能開啟或關閉電源，切勿使用該電
動工具。 不能用開關來控制的電動工具將存
在危險，必須進行維修。

c. 在執行任何調整、更換配件或儲存電動工具
之前，請從電源上拔掉插頭及/或卸下電池
組。 這類防護性措施可降低電動工具意外啟
動的風險。

d. 將閒置的電動工具儲存在兒童無法接觸的地
方，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些使

用指示不瞭解的人員操作電動工具。 電動工
具在未經培訓的使用者手中會發生危險。

e. 維護電動工具。 檢查活動部件是否對準或卡
住、是否存在任何破損情況，或任何能影響

電動工具運行的其他情況。 若有損毀，必須
在使用之前維修電動工具。 許多事故都是由
於電動工具欠缺維護所導致。

f. 保持刀具鋒利和清潔。 妥善維護、切削鋒利
的切割工具不會輕易卡住並可更輕鬆控制。

g. 遵循使用指示以及工作條件和所要執行的工
作使用電動工具、配件和工具刀頭等。 不按
照設計目的使用電動工具會導致危險。

5. 檢修
a. 本電動工具必須由合格的維修人員並只採用
相同的替換零件來執行檢修。 這將確保電動
工具的安全性。

電動工具之附加安全警告
 警告！ 針對砂光機的附加安全警告

♦ 若在執行操作時切削配件可能會接觸隱藏的
電線，請從絕緣手柄表面握住電動工具。 若
切削配件接觸到「帶電」導線，電動工具金

屬部件表面就會「帶電」，從而導致操作人

員觸電。

♦ 使用夾具或採取其他可行的方法，將工件固
定、支撐到穩定的平台上。 手持工件或用

身體抵住工件會使工件不穩定並可能導致失

控。

剩餘風險

使用工具時可能會出現未包括在隨附的安全警告

中的其他剩餘風險。 濫用、長時間使用等也會導
致這些風險。即使應用有關的安全規定並採用安

全設備，仍然還有一些無法避免的剩餘風險。 此
類風險包括：

♦ 接觸旋轉/活動部件引起的傷害。
♦ 更換任何部件、刀片或配件引起的傷害。
♦ 長時間使用工具引起的傷害。 長時間使用任
何工具時，請確保定期休息。

♦ 聽力受損。
♦ 吸入使用工具時產生的塵埃引起的健康危
害。（譬如：在木材上使用時，尤其是櫟

木、山毛櫸和中密度纖維板(MDF)）

工具上的標籤
工具上可能會附帶下列圖示：

 警告！ 為了降低受傷的風險，使用者必
須仔細閱讀使用手冊。

電氣安全
  本工具採用雙重絕緣，因此無需接地
線。 請務必檢查電源電壓是否與銘牌一
致。

♦ 若電源線損壞，必須送往製造廠商或授權的 
Black & Decker 服務中心更換以避免發生危險。
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雙重絕緣
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經銷商: 特力股份有限公司
地址: 台北市內湖區新湖三路23號1.2.5樓
電話: 0800-552888
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기술 데이터

왁서/광택기   KP600-A9, KR, B1,XD01 KP600-TW
소비전력 W  60  60

전원 전압 V  220-240  110

주파수 Hz  50/60  60

무부하 속도 /min  4,400  4,400

샌딩 판 직경 mm  φ152  φ152

무게 Kg  1.4  1.4

케이블 길이 M  3  3

왁서/광택기
KP600

안전 지침
전동 공구에 관한 일반 안전 경고

 경고! 안전 경고와 지시사항을 모두 
읽으십시오. 아래 나열된 경고와 지시 
사항을 준수하지 않으면 감전, 화재 및/또는 
심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 
보관해두십시오. 아래의 모든 경고에서 사용된 "전동 
공구"라는 말은 주 공급 전원에 의해 전기가 공급되는
(유선) 전동 공구 또는 충전식(무선) 전동 공구를 
의미합니다.

1. 작업 안전 영역
a. 작업 영역을 청결하고 조명을 밝게 유지하십시

오. 혼잡하거나 어두운 작업장에서는 사고가 발
생하기 쉽습니다.

b. 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발성 
대기에서 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 
공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃
이 튈 수 있습니다.

c. 전동 공구로 작업하는 동안에는 어린이와 주변 사람
들이 작업 영역에 가까이 들어오지 못하도록 하십시
오. 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

2. 전기 안전
a. 전동 공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 

합니다. 플러그를 어떤 방식으로든 절대 개조하
지 마십시오. 접지된(지면 접지) 전동 공구에 어
떤 어댑터 플러그도 사용하지 마십시오. 개조되
지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사
용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

b. 파이프, 라디에이터, 렌지 및 냉장고 등과 같이 

접지된 표면에 신체가 접촉하지 않도록 하십시
오. 신체가 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집
니다.

c. 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도
록 주의하십시오. 전동 공구에 물이 들어가면 감
전 위험이 높아집니다.

d. 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 사용하
여 전동 공구를 운반하거나 잡아당기거나 플러
그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리 
또는 움직이는 부품에서 멀리 떨어진 장소에 코
드를 보관하십시오. 코드가 손상되거나 얽혀 있
으면 감전 위험이 높아집니다.

e. 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 
적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외 사용에 
적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니
다.

f. 어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 사용해
야 하는 경우에는 누전 차단기(RCD)로 보호된 
전원을 공급하십시오. RCD(차단기)를 사용하면 
감전 위험이 줄어듭니다.

3. 신체 안전 사항
a. 전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 

주의하면서 상식을 따르십시오. 피곤한 상태이
거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 
공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하다 
잠깐만 한 눈을 팔아도 심각한 부상을 당할 수 있
습니다.

b. 신체 보호 장비를 착용하십시오. 항상 보안경을 
착용하십시오. 적합한 상황에서 방진 마스크, 미
끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등
의 보호 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어
듭니다.

c. 갑작스러운 장비 가동을 방지하십시오. 전원 및/
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또는 배터리 팩에 연결한 상태로 공구를 선택 또
는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있
는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 켜짐 위치
에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 닿은 상태로 
전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급
하면 사고가 발생합니다.

d. 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 
제거하십시오. 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 
키가 장착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.

e. 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세
로 서서 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 않
은 상황에서의 전동 공구에 대한 제어력이 향상됩
니다.

f. 적절한 의복을 착용합니다. 헐렁한 옷이나 장신
구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷 및 장갑이 
움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐
렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 
낄 수 있습니다.

g. 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공
된 경우, 이들 장치가 연결되어 적절히 사용되고 
있는지 반드시 확인하십시오. 집진 장치를 사용
하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

4. 전동 공구 사용 및 관리
a. 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 

용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 
올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업
을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.

b. 스위치 켜짐/꺼짐이 되지 않는 전동 공구는 사용
하지 마십시오. 스위치로 제어되지 않는 전동 공
구는 위험하므로 수리해야 합니다.

c. 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 
보관하기 전에 전원 및/또는 배터리 팩에서 플러
그를 뽑으십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라
야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.

d. 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 
않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 
익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하
지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않
은 사용자가 다루면 위험합니다.

e. 전동 공구 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정
렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 
작동에 영향을 미칠 수 있는 상태가 있는지 확인
하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전
에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 
공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.

f. 절삭 공구를 예리하고 깨끗한 상태로 유지하십시
오. 절삭 가장자리를 예리하게 잘 유지하면 절삭기
를 사용할 때 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.

g. 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시 사
항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 툴 비트 등을 
사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용
도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 
수 있습니다.

5. 수리
a. 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하

여 정비 작업을 수행해야 합니다. 그래야 전동 공
구의 안전이 보장됩니다.

전동 공구에 관한 추가 안전 경고
 경고! 샌더에 대한 추가 안전 경고

♦ 절삭 액세서리가 숨겨진 배선에 접촉할 수 있는 
작업을 수행할 때는 절연된 그립핑 표면이 닿도
록 하여 전동 공구를 잡으십시오. "전류가 흐르
는" 전선에 접촉된 절삭 액세서리는 전동 공구의 
노출된 금속 부품을 "전류가 흐르는" 상태로 만들
어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.

♦ 클램프 또는 다른 적절한 방식을 이용하여 안정
된 작업대에 작업 공구들을 고정 및 지지하십시
오. 작업물을 손으로 잡거나 몸으로 지탱하는 행
동은 불안정하여 제어력을 잃을 수 있습니다.

기타 발생 가능한 위험.
공구를 사용할 때 동봉된 안전 경고에 포함되어 있지 
않은 잔류 위험이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험은 
오용, 장시간 사용 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 
관련된 안전 규정을 준수하고 안전 장치를 사용한다
고 해도 어떤 잔류 위험은 피할 수 없습니다. 이러한 
위험으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
♦ 회전 부품이나 작동 부품을 만져 발생하는 부상.
♦ 부품, 톱날 또는 액세서리 변경으로 인한 부상.
♦ 장시간에 걸친 공구 사용으로 인한 부상. 어떤 공

구이든 장시간에 걸쳐 사용할 때는 반드시 정기
적인 휴식을 취하십시오.

♦ 청력 손상.
♦ 공구 사용 중에 발생하는 먼지를 호흡하여 유발

되는 건강 위해성(예: 목재, 특히 오크, 너도밤나
무 및 MDF 가공 작업).

공구 라벨
공구에는 다음과 같은 그림이 있습니다.

 경고! 부상 위험을 줄이려면 사용자는 사용 
설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다.

전기 안전
  이 공구는 이중으로 절연되어 있으므로 
접지선이 필요 없습니다. 전원이 전동기 
네임 플레이트에 기재된 전압과 일치하는지 
항상 확인하십시오.

♦ 전원 코드가 손상된 경우 사고가 발생하지 않도
록 제조업체 또는 공인 Black & Decker 서비스 센
터에서 교체해야 합니다.
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

คําเตือนดานความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือไฟฟา
ทั่วไป

คาํเตอืน! อานคําเตือนดานความปลอดภัยและคํา
แนะนําทั้งหมด การไมปฏิบัติตามคําเตือนและ
คําแนะนําตามที่ระบุไวดานลางนี้ อาจทําใหถูกไฟดูด 
เกิดเพลิงไหมและ/หรือไดรับบาดเจ็บสาหัสได

โปรดเก็บรักษาคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดนี้ไวเพื่อ
การอางอิงในอนาคต
คําวา “เครื่องมือไฟฟา” ในคําเตือนทั้งหมดที่แสดงไวขางลาง
หมายถึงเคร่ืองมอืไฟฟา (แบบมสีาย) ทีท่าํงานดวยแหลงจายไฟ
หลัก หรือเครื่องมือไฟฟา (แบบไรสาย) ที่ทํางานดวยแบตเตอรี่

1. ความปลอดภัยในบริเวณที่ทํางาน
ก) รกัษาความสะอาดและจัดใหมแีสงสวางเพยีงพอในบริเวณท่ี

ทาํงาน บรเิวณทีม่ดืหรือมขีองวางระเกะระกะทําใหเกดิอุบตัเิหตไุด
ข) หามใชเครื่องมือไฟฟาในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เชน 

ในสถานทีท่ีม่ขีองเหลว แกส หรือฝุนผงทีม่คีณุสมบัต ิไวไฟ 
เครื่องมือไฟฟาจะทําใหเกิดประกายไฟที่อาจเปนสาเหตุใหเกิด
ละอองไฟหรือเปลวไฟได

ค) ระวังไมใหเด็กเล็กและคนเดินผานเขาใกลในขณะที่ใชงาน
เครื่องมือไฟฟา สิ่งรบกวนอาจทําใหคุณเสียสมาธิได

2. ความปลอดภัยทางไฟฟา
ก) ปลั๊กไฟของเครื่องตองเปนชนิดเดียวกับเตารับ หาม

ดดัแปลงปล๊ักไมวาดวยวิธใีด หามใชตวัแปลงกับเคร่ืองมอื 
ไฟฟาที่ตอสายดิน (ลงกราวด) ปลั๊กที่ไมมีการดัดแปลงและ
เตารับชนิดเดียวกันจะชวยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด

ข)  หลีกเลีย่งการสมัผัสพ้ืนผวิท่ีตอสายดินหรือลงกราวด เชน ทอ 
เครื่องทําความรอน เตาหุงตม และตูเย็น มีความเสี่ยงเพิ่ม

เครื่องขัดเคลือบแว็กซ/ขัดเงา
KP600

ขอมูลทางเทคนิค
เครื่องขัดเคลือบแว็กซ/ขัดเงา KP600-A9, KR, B1,XD01   KP600-TW

กําลังไฟเขา วัตต 60 60

แรงดันไฟฟา โวลต 220-240 110

ความถี่ Hz 50/60 60

ความเร็วขณะไมมีโหลด /min 4,400 4,400

เสนผาศูนยกลางของแผนขัด มม. ø152 ø152

นํ้าหนัก กก. 1.4 1.4

ความยาวของสายไฟ ม. 3 3

ขึน้ทีจ่ะถกูไฟดูดหากรางกายเปนสือ่เชือ่มตอลงดนิหรอืลงกราวด
ค) อยาใหเครื่องมือไฟฟาถูกฝนหรือเปยกนํ้า นํ้าที่เขาเครื่องมือ 

ไฟฟาจะทําใหมีความเสี่ยงในการถูกไฟดูดเพิ่มขึ้น
ง) หามใชสายไฟผิดวตัถุประสงค หามใชสายไฟเพ่ือการหิว้ ดงึ 

หรือถอดปล๊ักเครือ่งมอืไฟฟา เกบ็สายไฟใหหางจากความรอน 
นํา้มนั ของมคีม หรือ ชิน้สวนท่ีเคลือ่นที ่สายไฟที่ชํารุดหรือ
พันกันเปนการเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด

จ)  เมือ่ใชเครือ่งมอืไฟฟานอกอาคาร ใหใชสายตอพวงท่ีเหมาะสม
สาํหรับการใชงานนอกอาคาร ใชสายไฟที่เหมาะสําหรับการใช
งานนอกอาคารจะชวยลดความเสี่ยงในการถูกไฟดูด

ฉ) หากไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือไฟฟาในบริเวณที่
ชืน้แฉะได ใหใชแหลงจายไฟทีม่กีารปองกนัดวยอุปกรณปองกนั
ไฟดดู (RCD) การใช RCD จะเปนการลดความเส่ียงจากการถูกไฟดูด

3. ความปลอดภัยสวนบุคคล
ก)  ตืน่ตวัและมีสมาธิกบัส่ิงทีค่ณุกาํลงัทาํ รวมท้ังใชสามัญสาํนกึ

ในขณะท่ีกาํลงัใชงานเครือ่งมอืไฟฟา หามใชเครือ่งมอืไฟฟาใน
ขณะท่ีคณุกาํลงัเหน่ือยลาหรือไดรบัอิทธพิลจากยา แอลกอฮอล 
หรือการรกัษาบางอยาง การขาดความระมัดระวังในการใช
เครื่องมือไฟฟาแมชั่วขณะหนึ่งอาจทําใหบาดเจ็บสาหัสได

ข) ใชอปุกรณปองกนัสวนบุคคล สวมอุปกรณปองกนัดวงตาเสมอ 
อุปกรณปองกัน เชน หนากากกันฝุน รองเทานิรภัยกันลื่น 
หมวกนิรภัย หรืออุปกรณปองกันเสียงดังสําหรับสภาพที่
เหมาะสมจะชวยลดอาการบาดเจ็บสวนบุคคล

ค)  ปองกนัเครือ่งเปดทาํงานโดยไมไดตัง้ใจ สวิตชตองอยูในตาํแหนง
ปดกอนเสยีบปล๊ักของเครือ่งเขากบัแหลงจายไฟ และ/หรือแบตเตอร่ี 
หรือกอนจะยกหรือหิว้เครือ่งมอื การยกเครื่องมือไฟฟาในขณะ
ที่นิ้วอยูที่สวิตช หรือใชเครื่องมือไฟฟาที่สวิตชเปดอยู อาจทําให
เกิดอุบัติเหตุได

ง)  ถอดกุญแจปรับแตงหรือประแจออกกอนเปดสวิตชเครื่อง
มือไฟฟา ประแจหรือกุญแจที่เสียบคางอยูในชิ้นสวนที่
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คําเตือนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสําหรับการใช
เครื่องมือไฟฟา

คาํเตอืน! คําเตือนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
สําหรับเครื่องขัดกระดาษทราย

 จับเครื่องมือไฟฟาบริเวณพื้นผิวสวนที่ใชจับซึ่งมีฉนวน
ปองกันเทานั้นเมื่อใชงานเครื่องซึ่งอุปกรณเสริมสําหรับงาน
ตัดอาจสัมผัสโดนสายไฟที่ซอนอยู อุปกรณเสริมสําหรับงาน
ตัดที่สัมผัสถูกสายไฟที่ “มีไฟฟา” อาจทําใหสวนที่เปนโลหะที่
ถูกสัมผัสของเครื่องมือไฟฟา “มีไฟฟา” และทําใหผูใชเครื่องถูก
ไฟดูดได

 ใชตัวจับชิ้นงานหรือจับยึดดวยวิธีอื่นๆ เพื่อยึดและหนุนชิ้น
งานบนแทนที่มั่นคง การใชมือจับหรือใหชิ้นงานพิงกับลําตัวจะ
ไมมั่นคงและอาจทําใหสูญเสียการควบคุมได

ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไมไดระบุในคําเตือนเพื่อความปลอดภัยนี้ อาจ
เกิดขึ้นไดเมื่อใชเครื่องมือ โดยอาจมีการใชงานไมถูกตอง หรือใช
เปนเวลานาน แมวาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
ที่เกี่ยวของ และใชอุปกรณนิรภัย แตความเสี่ยงบางอยางก็ไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ความเสี่ยงเหลานั้นไดแก:
 การบาดเจ็บจากการสัมผัสชิ้นสวนที่หมุน/เคลื่อนที่
 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนชิ้นสวน ใบมีด หรือ

อุปกรณเสริม
 การบาดเจ็บที่เกิดจากการใชเครื่องมือตอเนื่องเปนเวลา

นาน เมื่อใชเครื่องมือเปนเวลานาน ตองแนใจวาคุณได
หยุดพักเปนระยะ

 ความบกพรองในการไดยินเสียง
 อันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการสูดดมฝุนจากการใช

เครื่องมือ (ตัวอยาง:- การทํางานกับไม โดยเฉพาะไมโอค 
ไมบีช และ MDF)

ปายสัญลักษณบนอุปกรณ
รูปภาพตอไปนี้จะปรากฏบนเครื่องมือ:

คาํเตอืน! เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ผูใช
ตองอานคูมือการใชงานเลมนี้

ความปลอดภัยทางไฟฟา

คาํเตอืน! เครื่องมือนี้มีฉนวนสองชั้น ดังนั้นจึงไม
จําเปนตองตอสายดิน ตองตรวจสอบแรงดันไฟฟา
ของแหลงจายไฟใหตรงกับแรงดันไฟฟาบนแผน
แสดงพิกัดเสมอ

 หากสายไฟของตัวเครื่องชํารุดเสียหาย ตองไดรับการเปลี่ยน
โดยผูผลิตหรือศูนยบริการของ Black & Decker ที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หมุนไดของเครื่องมือไฟฟาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได
จ) หามยืนเขยงเทาขณะใชเครื่อง ควรยืนในทาที่เหมาะสม

และสมดุลตลอดเวลา เพื่อชวยในการควบคุมเครื่องมือ
ไฟฟาไดดียิ่งขึ้นในสถานการณที่ไมคาดคิด

ฉ) แตงกายใหเหมาะสม หามสวมเสื้อผาหลวมหรือใสเครื่อง
ประดับ รวบผม ชายเสื้อ และถุงมือใหหางจากชิ้นสวนที่
กําลังหมุน เสื้อผาที่หลวมหรือยาวรุมราม เครื่องประดับ 
หรือผมที่ยาวอาจเขาไปพันกับชิ้นสวนที่กําลังหมุน

ช) หากมีอุปกรณสําหรับดูดและเก็บฝุน ตองตรวจสอบให
แนใจวาไดเชื่อมตอและใชงานอุปกรณนั้นอยางเหมาะสม
การใชอุปกรณเก็บฝุนจะชวยลดอันตรายที่เกี่ยวของกับฝุนได

4. การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟา
ก) หามฝนใชเครื่องมือไฟฟา เลือกใชเครื่องมือไฟฟาที่ถูกตอง

ตรงกับการใชงานของคณุ เคร่ืองมอืไฟฟาท่ีถกูตองจะทาํงาน
ไดดกีวาและปลอดภัยกวา ตามขีดความสามารถของเคร่ืองมอื
ที่ไดรับการออกแบบมา

ข) หามใชเครื่องมือไฟฟาถาสวิตชเปดปดเครื่องไมทํางาน 
เครื่องมือไฟฟาที่ไมสามารถควบคุมผานสวิตชได ถือวามี
อันตรายและตองสงซอม

ค) ถอดปล๊ักของเครือ่งมอืไฟฟาออกจากแหลงจายไฟ และ/หรือ
แบตเตอรี่กอนทําการปรับแตง เปลี่ยนอุปกรณเสริม หรือ
จัดเก็บ มาตรการเพื่อความปลอดภัยเชิงการปองกันนี้จะชวย
ลดความเสี่ยงในการเผลอเปดเครื่องใหทํางานโดยไมไดตั้งใจ

ง) เก็บเครื่องมือไฟฟาที่ไมไดใชงานไวใหพนมือเด็ก และไม
อนญุาตใหบคุคลทีไ่มคุนเคยกับเครือ่งมอืไฟฟาหรือคาํแนะนํา
เหลานี้ใชเครื่องมือ เครื่องมือไฟฟาจะเปนอันตรายหากอยู
ในมือผูใชที่ไมมีความชํานาญ

จ) บํารุงรักษาเครื่องมือไฟฟา ตรวจหาสวนที่บิดเบี้ยวและ
การติดขัดในสวนที่เคลื่อนที่ได ชิ้นสวนที่แตกหักและ
สภาพอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการทํางานของเครื่องมือไฟฟา
หากชํารดุเสยีหาย ใหสงซอมกอนนาํมาใช อบุตัเิหตมุากมาย 
เกิดจากเครื่องมือไฟฟาที่มีระบบการดูแลรักษาไมดีพอ

ฉ) เครื่องมือตัดตองคมและสะอาดอยูเสมอ เครื่องมือตัดที่ได
รับการดูแลรักษาอยางถูกตอง และมีขอบตัดคม จะมีปญหา
ติดขัดนอยและควบคุมไดงายกวา

ช) ใชเครื่องมือไฟฟา อุปกรณเสริมและชุดอุปกรณตางๆ ให
สอดคลองกับคําแนะนําเหลานี้ โดยพิจารณาถึงสภาพการ
ทํางานและงานที่ทําเปนสําคัญ การใชเครื่องมือไฟฟาทํางาน
อื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวอาจทําใหเกิดอันตรายได

5.  การบริการ
ก) ใหชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูซอมเครื่องมือ และ

ใชอะไหลของแทเทานั้น ซึ่งจะชวยรับประกันไดวาเครื่องมือ
ไฟฟายังมีความปลอดภัยอยู
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Data Teknis

Penyemir/Pengkilap KP600-A9, KR, B1, XD01 KP600-TW
Masukan daya W 60 60

Tegangan Daya V 220-240 110

Frekuensi Hz 50/60 60

Kecepatan tanpa beban /min 4,400 4,400

Diameter Pelat Ampelas mm φ152 φ152

Berat Kg 1.4 1.4

Panjang Kabel M 3 3

Pengkilap/Pemoles
KP600

Petunjuk keselamatan
Peringatan umum untuk 
keselamatan perkakas listrik

Peringatan! Baca seluruh peringatan 
keselamatan dan seluruh petunjuk. Kelalaian 
dalam mengikuti semua peringatan dan petunjuk yang 
tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan  
sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk referensi 
di masa mendatang. Istilah "alat listrik" dalam seluruh 
peringatan yang tercantum di bawah ini merujuk pada alat 
bertenaga listrik (berkabel) atau alat listrik bertenaga baterai 
(nirkabel) Anda.

1. Keselamatan area kerja
a. Jaga agar area kerja tetap bersih dan terang. Area

yang berantakan atau gelap berpotensi mengakibatkan
kecelakaan.

b. Jangan mengoperasikan perkakas listrik ini di 
lingkungan yang mudah menimbulkan bahaya 
ledakan, seperti di tempat yang terdapat cairan, 
gas atau debu yang mudah terbakar. Alat listrik
menimbulkan percikan api yang dapat menyulut debu atau
uap.

c. Jauhkan anak-anak dan orang yang berada di sekitar, 
sewaktu mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan 
dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali.

2. Keselamatan kelistrikan
a. Steker perkakas listrik harus sesuai dengan 

soketnya. Jangan pernah memodifikasi steker 
dengan cara apa pun. Jangan gunakan steker 
adaptor apa pun dengan alat listrik yang dibumikan 
(grounded). Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak
yang sesuai akan mengurangi risiko sengatan listrik.

b. Hindari kontak badan dengan permukaan yang 
dibumikan (grounded), seperti pipa, radiator, kompor 
dan kulkas. Risiko sengatan listrik dapat bertambah

jika tubuh Anda bersentuhan dengan permukaan yang 
dibumikan.

c. Jangan sampai perkakas listrik ini terkena hujan 
atau terpapar ke kondisi yang basah. Air yang masuk 
ke alat listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.

d. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali 
menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau 
mencabut alat listrik. Jauhkan kabel dari panas, 
minyak, tepi tajam atau komponen yang bergerak. 
Kabel yang rusak atau terbelit akan meningkatkan risiko 
sengatan listrik.

e. Bila mengoperasikan perkakas listrik di luar 
ruangan, gunakan kabel sambungan yang sesuai 
untuk penggunaan di luar ruangan. Menggunakan 
kabel yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan akan 
mengurangi risiko sengatan listrik.

f. Jika penggunaan perkakas listrik di lokasi yang 
lembab tidak dapat dihindari, gunakan suplai 
terlindung piranti arus listrik residual (RCD). 
Penggunaan RCD akan mengurangi risiko sengatan listrik.

3. Keselamatan diri
a. Tetap waspada, perhatikan apa yang Anda kerjakan 

dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan 
perkakas listrik. Jangan mengoperasikan alat 
listrik bila Anda sedang lelah, atau berada di bawah 
pengaruh obat, alkohol, atau pengobatan. Kelengahan
sesaat saja saat mengoperasikan alat listrik dapat 
mengakibatkan cedera diri serius.

b. Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan 
alat pelindung mata. Peralatan pelindung, seperti masker 
debu, sepatu keselamatan antiselip, helm proyek, atau 
pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai 
akan mengurangi risiko cedera diri.

c. Hindarkan menyalakan perkakas tanpa disengaja. 
Pastikan bahwa sakelar sudah dalam posisi mati 
sebelum menghubungkannya ke sumber listrik dan/
atau kemasan baterai, mengambil, atau membawa 
perkakas. Membawa perkakas listrik dengan jari Anda
masih menempel pada sakelar atau menghidupkan 
perkakas listrik yang sakelarnya masih menyala akan 
berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
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d. Lepaskan semua kunci setelan atau kunci pas 
sebelum menghidupkan perkakas listrik. Kunci pas 
atau kunci yang dibiarkan terpasang pada komponen alat 
listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera diri.

e. Jangan menjangkau melampaui batas. Selalu 
jaga pijakan dan keseimbangan yang baik. Hal ini 
memungkinkan Anda untuk mengendalikan alat listrik 
secara lebih baik dalam situasi yang tidak terduga.

f. Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan mengenakan 
pakaian longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, 
pakaian dan sarung tangan dari komponen yang 
bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan atau rambut 
panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.

g. Jika disediakan perangkat untuk sambungan 
fasilitas pengeluaran dan pengumpulan debu, 
pastikan perangkat ini dihubungkan dan digunakan 
dengan sesuai. Penggunaan perangkat pengumpul debu 
dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh debu.

4. Penggunaan dan pemeliharaan alat listrik
a. Jangan menggunakan perkakas listrik dengan 

paksa. Gunakan alat listrik yang benar untuk 
aplikasi Anda. Alat listrik yang tepat akan bekerja lebih 
baik dan aman pada tingkat kelajuan yang telah dirancang 
untuk alat itu.

b. Jangan gunakan perkakas listrik ini jika tombol 
tidak dapat menghidupkan dan mematikan 
perkakas. Alat listrik apa pun yang tidak dapat 
dikendalikan dengan tombol adalah berbahaya dan harus 
diperbaiki.

c. Lepaskan stop kontak dari sumber listrik dan/
atau kemasan baterai dari perkakas listrik sebelum 
melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesori, 
atau menyimpan perkakas listrik. Tindakan pencegahan 
untuk keselamatan seperti itu akan mengurangi risiko 
menyalakan perkakas listrik secara tidak disengaja.

d. Simpan perkakas listrik yang tidak digunakan 
jauh dari jangkauan anak-anak, dan jangan 
membolehkan orang yang tidak memahami perkakas 
listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikannya. 
Perkakas listrik bisa berbahaya bila digunakan oleh 
pengguna yang tidak terlatih.

e. Rawat perkakas listrik. Lakukan pemeriksaan untuk 
mengetahui apakah ada komponen bergerak yang 
tidak sejajar atau bengkok, komponen yang patah, 
dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi 
pengoperasian alat listrik.  Jika rusak, perbaiki alat 
listrik sebelum digunakan. Banyak terjadi kecelakaan 
akibat alat listrik yang tidak terawat baik.

f. Jaga ketajaman dan kebersihan alat pemotong. Alat 
pemotong yang terawat baik dengan mata potong yang tajam 
akan kecil kemungkinannya untuk macet serta lebih mudah 
untuk dikendalikan.

g. Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan mata 
bor, dsb. sesuai instruksi-instruksi ini, dengan 
memperhitungkan persyaratan kerja dan jenis 
pekerjaan yang harus dilakukan. Penggunaan alat 
listrik untuk pengoperasian yang tidak sesuai dengan 
tujuan penggunaan dapat mengakibatkan situasi yang 
berbahaya.

5. Servis
a. Pastikan alat listrik Anda diservis oleh teknisi 

berkualifikasi dan hanya menggunakan komponen 
pengganti yang persis sama. Hal ini akan membuat 
keamanan alat listrik selalu terjaga.

Peringatan tambahan untuk 
keamanan perkakas listrik

 Peringatan! Peringatan keselamatan tambahan 
untuk pengampelas

♦ Pegang perkakas listrik pada permukaan pegangan 
berpenyekat saat melakukan pengoperasian di 
mana aksesoris pemotong dapat bersentuhan 
dengan kabel tersembunyi. Aksesori pemotong yang 
bersentuhan dengan kabel bertegangan listrik dapat 
mengalirkan arus listrik pada komponen logam perkakas 
listrik dan mengakibatkan sengatan listrik pada pengguna 

♦ Gunakan penjepit atau cara praktis lain untuk 
mengencangkan dan menyangga benda kerja di 
permukaan yang stabil. Memegang benda dengan 
tangan atau disandarkan pada tubuh Anda akan 
membuatnya tidak stabil dan dapat mengakibatkan 
hilangnya kendali.

Risiko residual.
Risiko-risiko lain dapat timbul saat menggunakan perkakas, 
yang mungkin tidak tercantum dalam peringatan keselamatan 
yang disertakan. Risiko ini dapat timbul karena penggunaan 
yang salah atau penggunaan yang dalam jangka waktu yang 
lama, dll. Sekalipun peraturan keselamatan terkait sudah 
diterapkan dan peralatan pengaman sudah digunakan, risiko-
risiko residual tidak dapat dihindari. Ini meliputi:
♦ Cedera yang diakibatkan karena menyentuh 

komponen yang berputar/bergerak.
♦ Cedera yang terjadi saat mengganti komponen, 

pemotong, atau aksesori.
♦ Cedera yang diakibatkan karena penggunaan 

perkakas untuk waktu lama. Jika menggunakan 
perkakas apa pun untuk waktu yang lama, pastikan 
Anda mengistirahatkannya secara berkala.

♦ Kerusakan indera pendengaran.
♦ Bahaya kesehatan yang disebabkan oleh menghirup 

debu yang ditimbulkan oleh penggunaan perkakas 
(contoh: mengebor kayu, khususnya kayu oak, 
beech, dan MDF)

Label pada perkakas
Gambar-gambar berikut ini tertera pada perkakas:

 Peringatan! Untuk mengurangi risiko cedera, 
pengguna harus membaca buku petunjuk.

Keselamatan kelistrikan
  Peralatan ini berisolasi ganda; sehingga kabel arde 

(ground) tidak diperlukan. Selalu periksa apakah 
catu daya sesuai dengan nilai tegangan yang 
tercantum pada papan nilai.

♦ Jika rusak, kabel daya harus diganti oleh produsen atau 
Pusat Layanan Black & Decker resmi guna menghindari 
terjadinya bahaya.
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Máy đánh xi/Máy đánh bóng                    KP600-A9, KR, B1,XD01        KP600-TW

Thông số Kỹ thuật

Tần số Hz 50/60 60    

Tốc độ không tải /min 4,400 4,400  

Đường kính đĩa đánh bóng       mm Ø152 Ø152
Trọng lượng Kg 1.4 1.4

Chiều dài dây điện M 3 3

Điện áp V 220-240 110    
Công suất đầu vào W 60 60

Hướng dẫn an toàn
Cảnh báo chung về an toàn các dụng cụ điện 
cầm tay

Cảnh báo! Hãy đọc tất cả các cảnh báo và hướng 
dẫn về an toàn. Việc không tuân theo các cảnh 
báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể gây 
giật điện, cháy nổ và/hoặc chấn thương nghiêm 
trọng.

Giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về 
sau. Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo 
chỉ dụng cụ chạy bằng điện nguồn (có dây điện) hoặc dụng cụ 
chạy bằng pin (không có dây điện).

1. An toàn tại nơi làm việc
a. Khu vực làm việc phải sạch sẽ và đủ ánh sáng. Những 

khu vực bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng dễ gây tai nạn.
b. Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong các môi 

trường dễ cháy nổ, như các môi trường có chất lỏng, 
khí hoặc bụi dễ cháy. Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các 
tia lửa điện có thể gây cháy bụi hoặc bốc khói.

c. Không cho trẻ em và những người không liên quan lại 
gần khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay. Những 
lúc xao lãng có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2. An toàn điện
a. Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải vừa với ổ 

cắm. Không được sửa đổi phích cắm dưới bất kỳ hình 
thức nào. Không được sử dụng các phích cắm tiếp hợp 
với những dụng cụ điện cầm tay có nối đất. Việc sử 
dụng phích cắm nguyên gốc và ổ cắm phù hợp sẽ giảm 
nguy cơ bị điện giật.

b. Tránh tiếp xúc với các bề mặt được nối đất như đường 

ống, lò sưởi, bếp nướng và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện  
giật sẽ cao hơn nếu cơ thể bạn nối đất. 

c. Không được để các dụng cụ điện cầm tay ngoài trời 
mưa hoặc ở nơi ẩm ướt. Nước vào trong dụng cụ điện 
cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

d.  
Không sử dụng dây điện vào các mục đích  khác. Tuyệt 
đối không sử dụng dây điện để mang, kéo hoặc rút 
phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Để dây điện cách xa 
nguồn nhiệt, dầu mỡ, các cạnh sắc hoặc các bộ phận 
chuyển động. Dây điện bị hỏng hoặc bị vướng sẽ làm 
tăng nguy cơ bị điện giật.

e.  
Khi vận hành dụng cụ điện cầm tay ngoài  trời,
hãy sử dụng dây nối dài phù hợp để sử dụng ngoài 
trời. Sử dụng dây điện phù hợp  để sử dụng ngoài trời sẽ
giảm nguy cơ bị điện giật.

f.  
Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ điện cầm tay ở 
nơi ẩm ướt,  hãy sử dụng nguồn được bảo vệ bởi thiết 
bị ngắt mạch tự động (RCD). Sử dụng RCD giúp giảm 
nguy cơ bị điện giật.

3.  
An toàn cá nhân

a.  
Hãy tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và  
tỉnh táo khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không  
được sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi bạn đang  
mệt hoặc uống rượu bia, sử dụng ma túy hoặc chất  
kích thích. Một khoảnh khắc mất tập trung trong khi  
vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể dẫn đến chấn  
thương cá nhân nghiêm trọng.

b.  
Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo kính  
bảo hộ. Thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày  
chống trượt, mũ cứng, hoặc bảo vệ tai nếu được sử dụng  
ở những điều kiện phù hợp sẽ giảm các chấn thương cá  
nhân.

Máy đánh xi/Máy đánh bóng
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c.  Tránh bật máy không chủ định. Đảm bảo rằng công  
 tắc ở vị trí  tắt trước khi nối với nguồn điện và/hoặc  
 pin, khi cầm hoặc mang dụng cụ. Có thể xảy ra tai nạn  
 nếu đặt ngón tay trên công tắc khi  đang cầm dụng cụ  
 điện cầm tay hoặc công tắc của dụng cụ điện cầm  tay  
 đang bật khi sạc pin.
d.  Hãy tháo hết khóa điều chỉnh hoặc cờ lê trước  
 khi bật dụng cụ điện cầm tay. Cờ lê hoặc khóa vẫn để ở  
 bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể dẫn đến  
 chấn thương cá nhân.
e.  Không được với tay. Hãy đứng ở tư thế thích hợp và  
 luôn giữ thăng bằng. Điều đó giúp kiểm soát dụng cụ  
 điện cầm tay tốt hơn ở các tình huống không lường  
 trước.
f.  Mặc quần áo phù hợp. Không mặc quần áo rộng  
 hoặc đeo đồ trang sức. Giữ cho tóc, quần áo và  
 găng  tay tránh xa khỏi các bộ phận chuyển động.  
 Quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị  
 mắc vào các bộ phận chuyển động. 
g.  Nếu các dụng cụ được cung cấp để nối các phương  
 tiện hút hoặc gom bụi, hãy đảm bảo những dụng cụ  
 này được nối và sử dụng đúng cách. Sử dụng dụng cụ  
 gom bụi có thể giảm các nguy cơ liên quan đến bụi.

4. Sử dụng và bảo quản dụng cụ điện cầm tay
a.  Sử dụng dụng cụ điện cầm tay phù hợp. Sử dụng  
 dụng cụ điện cầm tay phù hợp cho ứng dụng của bạn.  
 Dụng cụ điện cầm tay phù hợp sẽ giúp cho công việc tốt  
 hơn và an toàn hơn theo đúng tốc độ được thiết kế.
b.  Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu công tắc  
 không bật và tắt được. Những dụng cụ điện cầm tay  
 không điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm  
 và cần phải được sửa chữa.
c.  Rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay khỏi nguồn  
 điện và/hoặc pin trước khi thực hiện điều chỉnh, thay  
 phụ kiện hoặc cất giữ dụng cụ. Các biện pháp an toàn  
 phòng ngừa này giúp giảm nguy cơ khởi động dụng cụ  
 điện cầm tay một cách tình cờ.
d. Bảo quản các dụng cụ điện cầm tay không sử dụng  
 tránh xa tầm tay trẻ em và không cho phép những  
 người không quen với dụng cụ điện cầm tay hoặc  
 những hướng dẫn này vận hành dụng cụ điện cầm  
 tay. Dụng cụ điện cầm tay sẽ rất nguy hiểm khi được  
 những người chưa được huấn luyện sử dụng.
e. Bảo trì dụng cụ điện cầm tay. Kiểm tra các bộ phận  
 di chuyển xem có bị lắp lệch hoặc kẹt không, các bộ  
 phận có bị vỡ không và bất kỳ tình trạng nào khác có  
 

    

 thể ảnh hưởng đến việc vận hành dụng cụ. Nếu dụng  
 cụ điện cầm tay bị hỏng, hãy sửa chữa trước khi sử  
 dụng. Rất nhiều tai nạn xảy ra do công tác bảo trì các  
 dụng cụ điện cầm tay kém.
f. Đảm bảo các dụng cụ cắt luôn sắc và sạch sẽ. Các  
 dụng cụ cắt được bảo trì đúng cách với các cạnh cắt sắc  
 sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
g. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, các phụ kiện và mũi  
 khoan... theo các chỉ dẫn này, chú ý đến điều kiện làm  
 việc và công việc cần thực hiện. Việc sử dụng dụng cụ  
 điện cầm tay cho các mục đích khác có thể dẫn đến tình  
 huống nguy hiểm.

5. Bảo dưỡng
a.  Hãy mang dụng cụ điện cầm tay đi bảo dưỡng bởi  
 nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn, chỉ sử dụng các  
 phụ kiện thay thế chính hãng. Điều này giúp duy trì  
 mức độ an toàn của dụng cụ điện cầm tay.

Cảnh báo khác về an toàn dụng cụ điện cầm tay

  Cảnh báo! Các hướng dẫn an toàn khác cho máy  
  chà nhám

  Chỉ cầm dụng cụ điện cầm tay ở phần bề mặt tay cầm  
 cách điện khi thực hiện thao tác mà phụ kiện cắt có  
 thể tiếp xúc với hệ thống dây điện chìm. Phụ kiện cắt  
 tiếp xúc với dây điện “có điện” có thể truyền điện cho các  
 bộ phận kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay và có thể  
 khiến nhân viên vận hành bị điện giật.

  Dùng kẹp hay áp dụng một biện pháp thực tế khác  
 nhằm bảo đảm và cố định phôi gia công trên bàn  
 máy. Giữ phôi bằng tay hay dựa vào người bạn đều làm  
 cho phôi không vững và có thể dẫn tới mất kiểm soát.
Các nguy cơ còn lại.
Các nguy cơ còn lại khác có thể phát sinh khi sử dụng dụng cụ 
không nằm trong các cảnh báo an toàn đính kèm. Những nguy 
cơ này có thể phát sinh từ việc sử dụng sai mục đích, sử dụng 
trong thời gian dài,...Kể cả việc áp dụng các quy tắc an toàn 
liên quan và dùng các dụng cụ an toàn cũng không thể tránh 
được một số nguy cơ còn lại. Những nguy cơ này gồm:

  Chấn thương do chạm vào bất kỳ bộ phận đang quay/ 
 chuyển động nào.

  Chấn thương do thay đổi bất kỳ bộ phận, lưỡi dao hay  
 phụ kiện nào.

  Chấn thương do sử dụng dụng cụ trong thời gian dài.     
 Khi  sử dụng bất kỳ một dụng cụ nào trong khoảng 
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 thời gian dài, bạn phải đảm bảo nghỉ giải lao thường  
 xuyên.

  Suy giảm thính lực.
  Các mối nguy hại cho sức khỏe do hít phải nhiều bụi  

 khi sử dụng dụng cụ (chẳng hạn:- làm việc với gỗ, đặc  
 biệt là gỗ sồi, gỗ dẻ gai và gỗ ép.)

Ký hiệu trên máy
Trên máy có các ký hiệu sau:

  Cảnh báo! Để giảm nguy cơ chấn thương, người  
  sử dụng phải đọc sổ tay hướng dẫn.

An toàn điện

  Do dụng cụ này được cách điện kép nên không  
  cần dây nối đất. Luôn kiểm tra nguồn điện vào  
  tương ứng với điện áp trên tấm định mức.
    Dây cắm điện bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản  
 xuất hoặc trung tâm bảo hành Black & Decker được ủy  
 quyền để tránh gây nguy hiểm. 

38



 Những quy tắc riêng: Máy đánh bóng
•	 Luôn	đeo	kính	bảo	hộ.
•	 Đảm	bảo	nắp	chụp	phải	được	đặt	khít	trên	đế	mài.
•	 Tránh	để	tay	và	ngón	tay	tiếp	xúc	gần	với	nắp	chụp	đang	quay.
•	 Trước	khi	bật	nút	“MỞ”	(I),	phải	đảm	bảo	rằng	đế	mài	có	thể	chuyển	động	một	cách	thoải	mái.
•	 Kiểm	tra	nắp	chụp	thường	xuyên	để	loại	bỏ	bụi	và	những	mảnh	vụn	mắc	trong	đó.
• CHÚ Ý: Không được để dây nguồn tiếp xúc với nắp chụp đang quay vì nó có thể sẽ quấn dây vào.    
 Nếu dây bị quấn vào nắp chụp đang quay, cần TẮT thiết bị đi (bấm nút “O”) và rút     
 nguồn điện trước khi gỡ dây nguồn ra.  Nếu dây nguồn bị đứt, hãy đem nó đến của hàng sửa chữa   
 dụng cụ điện tại địa phương để thay thế hoặc sửa lại.
•	 Không	được	sử	dụng	nắp	chụp	bị	hỏng	hoặc	rách.
•	 Mặc	quần	áo	phù	hợp,	áo	ngắn	tay,	không	mặc	quần	áo	quá	rộng,	như	quần	áo	khoác	rộng,...
•	 Không	được	bật	máy	khi	nắp	mài	không	nằm	trên	bề	mặt	cần	mài.
•	 Hết	sức	cẩn	thận	khi	đánh	bóng	xung	quanh	các	vật	sắc	nhọn	hoặc	nhô	ra	trên	thân	xe.
•	 CHÚ Ý: Không dùng chất tẩy rửa có chứa dung môi hay chất mài mòn. Đặc Tính mài mòn của    
 các sản phẩm này có thể  làm hỏng bề mặt sơn.

Nhãn hiệu trên dụng cụ của bạn có thể có những ký hiệu sau:
V  ....................    Vôn 
A  ....................    Ampe       
Hz					 	 ....................	 			Héc	 	
W  ....................    Oát 
min.  ....................    Phút

  ....................    Dòng xoay chiều
  ....................    Dòng một chiều

no  ....................    Tốc độ không tải
  ....................    Cấu tạo cách điện kép
  ....................    Dây nối đất
  ....................    Ký hiệu cảnh báo an toàn

.../min ....................    Số vòng quay hoặc số lần qua lại trong một phút  

Mô tả (hình A)
1. Đế mài
2. Tay cầm trước
3. Công tắc bật/tắt
4. Tay cầm cuối
5. Thiết bị bôi bọt nắp chụp 
6. Len nắp chụp 

An toàn điện
Động cơ điện chỉ được thiết kế với một mức điện áp. Luôn kiểm tra nguồn điện vào tương ứng với điện áp trên tấm 
định mức.
 Cảnh báo! Tuyệt đối không nối dây có điện (L) hoặc dây trung hòa (N) với đầu nối đất có ghi chữ E hoặc 

Cách điện kép
 Dụng cụ được cách điện kép. Điều này có nghĩa là tất cả những phần kim loại hở được cách điện khỏi nguồn  
 cấp điện chính. Việc này được thực hiện bằng cách đặt các tấm cách điện giữa các thành phần điện và cơ để 
không cần phải nối đất dụng cụ. Lưu ý: Cách điện kép không thay thế các biện pháp phòng ngừa an toàn thông 
thường	khi	vận	hành	dụng	cụ	này.	Hệ	thống	cách	điện	này	dùng	để	tăng	cường	bảo	vệ	tránh	gây	chấn	thương	do	
không cách điện dụng cụ.
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Sử dụng dây nối dài
Không	nên	sử	dụng	dây	điện	nối	dài	trừ	trường	hợp	thực	sự	cần	thiết.	Sử	dụng	dây	điện	nối	dài	không	đúng	chuẩn	
có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc giật điện. Nếu phải sử dụng dây điện nối dài, chỉ sử dụng dây điện được Cơ quan có 
thẩm	quyền	về	Điện	của	Quốc	gia	phê	duyệt.	Đảm	bảo	dây	điện	nối	dài	ở	tình	trạng	còn	tốt	trước	khi	sử	dụng.	Luôn	
sử dụng dây nối dài có kích thước phù hợp với dụng cụ - đó là, kích thước dây thích hợp cho độ dài khác nhau của 
dây và đủ khỏe để chịu được dòng điện mà dụng  cụ sử dụng. Việc sử dụng một dây yếu hơn sẽ làm giảm công suất 
dòng điện áp dẫn đến ngắt điện và dây quá nóng.
Đảm bảo có ô cắm cho phần dây nối dài, và phích cắm được trang bị phù hợp với công cụ. Khi sử dụng dây điện 
cuộn, luôn duỗi thẳng dây điện hoàn toàn.

Lắp ráp và Điều chỉnh
 Luôn tháo phích cắm dụng cụ trước khi lắp ráp và điều chỉnh.

LẮP NẮP CHỤP BÔI BỌT HAY LEN NẮP CHỤP (HÌNH  B)
Đặt nắp chụp bôi bọt (6) hoặc len nắp chụp (7) lên trên đế mài (1) như mô tả trong hình.  Phải đảm bảo mặt đàn hồi 
được nhét xuống chắc chắn và đồng đều xung quanh mặt dưới của đế mài.

THÁO NẮP/THAY THẾ ĐẾ MÀI
Đế mài được thiết kế để có thể tháo lắp dễ dàng để lau chùi và thay thế. Để tháo đế mài, tháo bỏ ốc vít ở giữa đế 
mài và tháo nó ra khỏi đĩa quỹ đạo. Khi lắp hoặc lắp lại đế mài, phải vặn thật chặt ốc vít trên đĩa quỹ đạo.

Trước khi Vận hành
Trước khi vận hành máy, cần phải rửa sạch và lau khô xe. Khu vực cần đánh bóng cũng cần phải khô. Nếu cần,  sử 
dụng máy mài thông dụng để làm sạch nhựa đường trước khi đánh bóng. Ngoài ra, cũng cần làm sạch những vết 
dầu thừa, và những chỗ nối bị gỉ,...

Sử dụng Xi Lỏng & Xi Nhão 
Black and Decker đề nghị nên sử dụng xi lỏng cho loại máy đánh bóng này.

SỬ DỤNG XI LỎNG (HÌNH  C)
Bôi	ba	xoáy	xi	lỏng	trên	nắp	chụp	bôi	bọt	(6).		KHÔNG	ĐƯỢC	BÔI	XI	TRỰC	TIẾP	LÊN	XE.	Lần	bôi	xi	đầu	tiên	phải	được	
đánh bóng trên 1/4 chiếc xe. Đối với lần bôi xi thứ hai và thứ ba, chỉ sử dụng một nửa số xi so với lần 1. Nắp chụp 
không thể hấp thụ được nhiều khi đổ xi lại.

SỬ DỤNG XI NHÃO (HÌNH D)
Bôi khoảng một thìa cà phê xi nhão đều trên toàn bộ bề mặt của nắp chụp bôi bọt (6). 
	Sử	dụng	bay	hoặc	bất	kỳ	đồ	vật	gì	phẳng.	KHÔNG	ĐƯỢC	BÔI	XI	NHÃO	TRỰC	TIẾP	LÊN	XE.

Vận	hành	máy	(Hình	E-H)
•		 Lắp	nắp	chụp	tạo	bọt	(6)	lên	đế	mài	(1).
•	 PHẢI ĐẢM BẢO MÁY ĐÁNH BÓNG ĐANG Ở CHẾ ĐỘ TẮT ( “O”) TRƯỚC KHI CẮM MÁY ĐÁNH BÓNG VÀO Ổ   
 ĐIỆN PHÙ HỢP.
•		 Bôi	xi	lên	nắp	chụp	bôi	bọt	(6)	như	mô	tả	trên	ở	phần	“Sử	dụng	Xi	Lỏng	&	Xi	Nhão”	ở	trên.	
•		 Để	bật	dụng	cụ,	điều	chỉnh	công	tắc	bật/tắt	(3)	về	vị	trí	“I”.	Để	tắt	dụng	cụ,	điều	chỉnh	công	tắc	bật/tắt	(I)	về	vị		
 trí “0”.
•		 LUÔN KHỞI ĐỘNG VÀ TẮT MÁY TRÊN BỀ MẶT CẦN ĐÁNH BÓNG. Đặt dây trên vai và bắt đầu đánh bóng các  
 phần phẳng trước như: mui xe, thân xe và mái xe. Đánh bóng các khu vực một cách nhanh chóng với độ di   
	 chuyển	nhanh	và	rộng	theo	hình	đan	chéo	(Hình	E).
•	 KHÔNG	ĐƯỢC	tỳ	mạnh	lên	máy	đánh	bóng.	Máy	tạo	hiệu	quả	công	việc	tốt	nhất	nếu	không	tỳ	mạnh.
•		 Sau	khi	đã	bôi	xi	lên	các	bề	mặt	phẳng	của	xe,	tiến	hành	đến	các	mặt	bên	của	xe.	Giữ	máy	như	hình	F	và	để		 	
 dây điện tự do. Không cần phải đánh theo hình đan chéo đối với cửa và phần chắn bùn.
•		 Tháo	nắp	chụp	bôi	bọt	(6)	và	dùng	tay	để	đánh	bóng	những	bề	mặt	khó	tiếp	cận,	bên	dưới	giảm	sóc,	xung		 	
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 quanh tay nắm cửa, vv như miêu tả trong hình G.
•		 Bỏ	nắp	chụp	bôi	bọt	đi	(6)	và	lắp	một	tấm	len	nắp	chụp	sạch	(7)	lên	máy	như	mô	tả	trong	phần	“Lắp	Nắp		 	
 chụp bôi bọt hoặc Len nắp chụp (hình B)” ở trên.
•	 Đánh	bóng	phần	xi	theo	thứ	tự	nó	được	bôi	lên.	Đánh	bóng	với	tốc	độ	nhanh	và	dài	theo	hình	đan	chéo.		 	
	 Không	được	ấn	dụng	cụ	quá	mạnh.	Hãy	để	máy	đánh	bóng	tự	làm	việc	(hình	H)

Lưu ý
•	 Máy	đánh	xi/máy	đánh	bóng	này	hoạt	động	theo	quỹ	đạo	ngẫu	nhiên.	Nó	được	thiết	kế	để	có	thể	rung	lắc.		 	
 Chuyển động rung lắc làm bề mặt cần đánh bóng có độ bóng xoáy nhẵn.
•	 Để	có	được	kết	quả	tốt	nhất,	chỉ	được	ấn	nhẹ	lên	máy,	hãy	để	máy	tự	làm	việc.
•	 Len	nắp	chụp	(7)	có	thể	được	giặt	bằng	tay	trong	nước	ấm	và	chất	tẩy	nhẹ,	không	nên	làm	sạch	bằng	máy	sấy		
 dù ở chế độ nhỏ nhất. Tuy nhiên, có thể sử dụng máy sấy khô bằng không khí.
•	 Chỉ	được	sử	dụng	nắp	chụp	bôi	bọt	(6)	một	lần,	sau	đó	phải	bỏ	đi.	
•	 KHÔNG	SỬ	DỤNG	CÁC	LƯỠI	CẮT	SẮT	CÓ	RĂNG.	Nên sử dụng xi lỏng cho loại máy đánh bóng này.
•	 Lỗi	thường	gặp	là	bôi	quá	nhiều	xi.	Nếu	đế	mài	quá	đậm,	nó	sẽ	nhanh	hỏng,	và	việc	đánh	bóng	sẽ	khó	khăn	và		
 mất nhiều thời gian hơn.
 Quá nhiều xi được bôi ra nếu:
•	 Nắp	chụp	bôi	bọt	liên	tục	rơi	ra	khỏi	đế	mài;
•	 Khó	đánh	bóng
•	 Chỉ	sử	dụng	len	nắp	chụp	cho	lần	đánh	bóng	cuối	cùng.		Không	sử	dụng	nó	để	bôi	hay	làm	sạch	xi.	

Bảo trì
 Dụng cụ điện cầm tay của Black & Decker được thiết kế để vận hành trong thời gian dài và ít phải bảo trì nhất.  
 Dụng cụ vận hành liên tục theo ý muốn tùy thuộc vào việc bảo quản dụng cụ đúng cách và vệ sinh thường   
 xuyên. 

 CẢNH BÁO: Rút phích cắm bộ sạc trước khi vệ sinh.
Chỉ sử dụng xà bông nhẹ và một miếng bọt biển để vệ sinh máy. Không được rửa bất kỳ bộ phận nào của máy   
trong nước. Để kéo dài tuổi thọ và hình dạng của đế mài, luôn	đặt	máy	đánh	bóng	hướng	đế	mài	lên			
trên.
Tháo bỏ nắp chụp ra khỏi đế mài khi không sử dụng để đế mài luôn được khô ráo và duy trì được hình dạng   
ban đầu. 
Quan trọng: Để	đảm	bảo	sản	phẩm	AN	TOÀN	và	TIN	CẬY,	công	tác	sửa	chữa,	bảo	hành	và	hiệu	chỉnh	(ngoài		
các công tác được liệt kê trong sổ tay hướng dẫn này) cần được thực hiện bởi các trung tâm bảo dưỡng được ủy 
quyền hoặc các tổ chức được chứng nhận khác, luôn sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng. Máy không   
chứa các bộ phận người sử dụng có thể tự xử lý được.

Các phụ kiện
Hiệu	suất	của	dụng	cụ	điện	cầm	tay	phụ	thuộc	vào	phụ	kiện	được	sử	dụng.	Phụ	kiện	của	Black	&	Decker	được		 	
chế	tạo	theo	tiêu	chuẩn	chất	lượng	cao	và	được	thiết	kế	nhằm	tăng	cường	hiệu	suất	làm	việc	cho	dụng	cụ	điện		 	
cầm tay. Dụng cụ Black& Decker của bạn sẽ phát huy tối đa hiệu quả làm việc khi sử dụng các phụ kiện này.   
Black& Decker cung cấp các lựa chọn phụ kiện đa dạng tại những nhà bán lẻ sở tại hoặc những trung tâm dịch   
vụ ủy quyền với phụ phí.
Các phụ kiện được sử dụng cho loại máy đánh bóng này là:
Bộ Đánh xi/Đánh bóng 152mm của Black & Decker - 74-603

 CHÚ Ý: Việc sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị có thể gây nguy hiểm.

Thông tin Dịch vụ
Black & Decker có sẵn một mạng lưới các trung tâm trực thuộc và ủy quyền trên toàn Châu Á. Tất cả các trung tâm 
dịch vụ của Black & Decker đều có đội ngũ nhân viên lành nghề để cung cấp tới khách hàng dịch vụ hiệu quả và 
đáng tin cậy.
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Khi cần tư vấn kỹ thuật, sửa chữa hoặc phụ kiện thay thế chính hãng, liên hệ với cơ sở Black & Decker gần nhất.

Bảo vệ Môi trường
  Nếu có một ngày bạn thấy rằng cần phải thay thế dụng cụ của mình, hoặc bạn không sử dụng nó trong  
  tương lai nữa, hãy nghĩ đến việc bảo vệ môi trường. Black & Decker khuyến cáo bạn nên liên lạc với chính  
  quyền địa phương để lấy thông tin về xử lý rác thải. 
Lưu ý: Khách hàng có trách nhiệm tiêu hủy dụng cụ theo cách phù hợp

Lưu ý
•	 Chính	sách	của	Black	&	Decker	không	ngừng	cải	thiện	với	các	sản	phẩm	và	do	đó,	chúng	tôi	có	quyền	thay	đổi		
	 thông	số	kỹ	thuật	sản	phẩm	mà	không	cần	báo	trước.
•	 Tiêu	chuẩn	thiết	bị	và	phụ	kiện	có	thể	thay	đổi	ở	các	quốc	gia	khác	nhau.
•	 Thông	số	kỹ	thuật	sản	phẩm	có	thể	thay	đổi	ở	các	quốc	gia	khác	nhau.
•	 Danh	mục	sản	phẩm	hoàn	chỉnh	có	thể	không	có	mặt	tại	tất	cả	các	quốc	gia.	Liên	hệ	với	các	đại	lý	của	Black	&		
	 Decker	tại	quốc	gia	bạn	để	được	cung	cấp	danh	mục	sản	phẩm.
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