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Leia atentamente todas as recomendações e instruções. 
A não observância das recomendações e instruções aqui 
contidas poderão resultar em descargas elétricas, incêndio 
e/ou acidentes graves. Conserve este manual para consultas 
futuras. O termo “ferramenta elétrica” será aplicado para seu 
equipamento (ligado na rede elétrica).

Leia atentamente o manual antes do uso

Utilize óculos de proteção

Utilize proteção auricular

Equipamentos elétricos não devem ser descartados como resíduos domésticos. 
Este dispositivo deverá ser encaminhado a um centro de reciclagem para o 
descarte adequado
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Recomendações Gerais de Segurança

1. Segurança do Local de Trabalho

• Mantenha a área organizada e bem iluminada. Ambientes desorganizados
ou com iluminação insuficiente favorecem a ocorrência de acidentes.

• JAMAIS opere sua ferramenta elétrica na presença de atmosfera potencialmente explosiva, como 
por exemplo próximo a líquidos, gases ou partículas inflamáveis. Ferramentas elétricas geram 
centelhas capazes de inflamar partículas sólidas ou vapor.

• Mantenha crianças e pessoas alheias à operação afastadas durante o uso de sua ferramenta 
elétrica. Fatores distrativos podem levar à perda de controle.

2. Segurança Elétrica

• Sua tomada de energia elétrica deverá ser compatível com o plugue fornecido com a ferramenta. 
Jamais modifique o plugue. JAMAIS utilize adaptadores para ferramentas elétricas com sistema 
de aterramento.

O uso de tomadas elétricas compatíveis com o plugue fornecido reduz significativamente o risco 
de choques elétricos.

• Evite o contato físico com superfícies aterradas, como tubulações, radiadores, estufas e 
refrigeradores. O risco de descargas elétricas aumenta se houver o contato físico com essas 
superfícies.

• JAMAIS deixe sua ferramenta elétrica exposta às intempéries. A presença de umidade no 
equipamento favorece a ocorrência de choques elétricos.

• JAMAIS force o cabo. Não carregue, puxe e nem desconecte o plugue da tomada pelo cabo 
de alimentação da ferramenta. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo, extremidades 
cortantes ou elementos móveis. Cabos danificados ou presos aumentam o risco de choques 
elétricos.

• Ao operar sua ferramenta elétrica em áreas externas, utilize uma extensão compatível para uso 
externo. O uso de extensões elétricas apropriadas reduz o risco de choques elétricos.

• Caso absolutamente inevitável o uso em áreas úmidas, utilize um dispositivo supressor de 
corrente residual (RCD). O uso do RCD reduz o risco de choques elétricos.
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3. Segurança Individual

• Fique atento ao operar sua ferramenta elétrica, sempre fazendo uso do bom senso. JAMAIS 
opere sua ferramenta elétrica se estiver muito
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Ocasiões momentâneas de desatenção 
durante o manuseio da ferramenta elétrica podem causar acidentes graves.

• Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Use sempre óculos de proteção. O uso 
correto e adequado de equipamentos como máscaras, calçados de segurança, luvas e protetores 
auriculares reduz de forma significativa a ocorrência de acidentes.

• Evite o acionamento acidental da ferramenta. Certifique-se de manter o interruptor da ferramenta 
na posição DESLIGA antes de conectar à rede elétrica ou à bateria, logo ao pegar ou durante o 
transporte da ferramenta.

• O manuseio distraído do interruptor de acionamento ou a conexão à rede elétrica com o 
interruptor na posição LIGA favorece a ocorrência de acidentes.

• Retire todas as ferramentas de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Ferramentas auxiliares 
acopladas fisicamente a partes rotativas da ferramenta elétrica podem causar acidentes.

• Mantenha seus pés bem apoiados. Mantenha sempre uma postura firme e estável. Isso permite 
um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

• Use roupas apropriadas. JAMAIS use roupas muito folgadas ou jóias. Mantenha cabelo, partes 
de vestuário e luvas afastados de elementos móveis. Roupas muito folgadas, jóias ou cabelo solto 
podem se prender aos elementos móveis.

• Havendo a disponibilidade de sistemas coletores de resíduos, certifique-se que estejam 
devidamente conectados e operantes. O uso de coletores de partículas podem reduzir 
significativamente o risco relacionado a este resíduo.



5

4. Uso e Conservação de sua Ferramenta

• JAMAIS sobrecarregue sua ferramenta elétrica. Use sempre a ferramenta adequada à sua 
necessidade.
A ferramenta elétrica foi desenvolvida para operar de forma eficiente e segura, dentro dos 
parâmetros definidos em projeto.

• JAMAIS utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor não cumpra sua função de ligar/desligar. 
Qualquer ferramenta que não possa ser
controlada por seu interruptor representa um fator de risco, devendo ser
devidamente reparada.

• Desconecte o plugue da tomada e/ou a bateria antes de quaisquer ajustes, substituições de 
acessórios ou ao guardar a ferramenta.
Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de acionamento acidental.

• Guarde suas ferramentas elétricas longe do alcance de crianças e JAMAIS permita a utilização 
por pessoas não familiarizadas com o equipamento ou com as instruções. Ferramentas elétricas 
representam um fator de risco nas mãos de indivíduos não habilitados.

• Mantenha bem conservada sua ferramenta. Verifique eventuais desalinhamentos ou obstáculos 
ao movimento dos elementos móveis, bem como partes danificadas ou quaisquer outras condições 
que possam comprometer o funcionamento da ferramenta. Em caso de danos, providencie sua 
manutenção imediata. Muitos acidentes são provocados por ferramentas elétricas mal conservadas.

• Mantenha elementos cortantes afiados e limpos. Elementos cortantes adequadamente 
conservados, com arestas de corte bem afiadas, apresentam menor possibilidade de prender e 
são mais fáceis de controlar.

• Utilize suas ferramentas elétricas, acessórios e bits conforme recomendado, sempre considerando 
as condições de trabalho e o serviço a ser executado. O uso de ferramentas elétricas de modo 
diferente do modo previsto representa uma situação de risco.

5. Manutenção

• Providencie a manutenção de seu equipamento por pessoa qualificada e somente com peças 
de reposição originais. Tal procedimento garante as condições de segurança de sua ferramenta.
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Uso e Conservação do Polidor

• Verifique eventuais desalinhamentos ou obstáculos ao movimento dos elementos móveis, bem 
como partes danificadas ou quaisquer outras condições que possam comprometer o funcionamento 
do polidor. Em caso de danos, providencie sua manutenção imediata.

• Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante para o seu
modelo de equipamento.

• Alguns acessórios podem ser adequados para determinados modelos,
mas podem representar um fator de risco se utilizado em outro.

• Desconecte o acendedor de cigarros antes de retirar a tampa e trocar a
almofada.

Especificações

Tensão nominal: 12 VCC

Potência nominal: 60W

Velocidade sem carga: 3300 RPM

Nível de potência sonora L  : 75dB(A), K  : 3dB(A)

wA wA

Nível de pressão sonora L  : 86dB(A), K  : 3dB(A)

pA pA

Nível de vibração: a : 3,73m/ s2, K: 1,5m/s2 h

Modelo: AU605

Este produto cumpre a diretiva europeia 2004/104/EC (Fusível 10A)
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Operação

Certifique-se que o interruptor, localizado na manopla, está na posição DESLIGA. Prenda 
firmemente um novo elemento aplicador sobre a almofada de espuma. A unidade está pronta para 
operar. Aplique uma pequena quantidade (aproximadamente uma colher) de cera líquida sobre o 
elemento aplicador. Segure firmemente o polidor e encoste o aplicador na superfície do veículo. 
Acione a ferramenta. O polidor executa um movimento aleatório, sendo IMEDIATAMENTE acionado 
ao ser ligado. Desse modo, garanta uma empunhadura firme e confortável, e certifique-se que 
a ferramenta se encontra apoiada na superfície do veículo durante as operações de LIGAR e 
DESLIGAR. Aplique a cera sobre a superfície com movimentos suaves. Não é necessário aplicar 
pressão manual sobre o polidor. Simplesmente oriente a unidade
sobre a superfície a ser polida e o equipamento faz o resto. Desligue a unidade e retire o elemento 
aplicador. Utilize o elemento que você acabou de retirar para polir as regiões mais difíceis de 
alcançar. Prenda firmemente o elemento de limpeza na almofada de espuma e obtenha um 
acabamento brilhante aplicando uma leve pressão. Para evitar riscos, substitua imediatamente os 
elementos gastos/danificados. Para evitar danos, utilize somente elementos não abrasivos. Teste 
sempre os elementos substitutos em uma área não visível da superfície.

Limpeza

Os elementos devem ser limpos logo após o uso. Retire os elementos da unidade e lave com água 
morna e sabão. Deixe secar. Se excessivamente sujos, limpe com um pano limpo e úmido. JAMAIS 
utilize solventes ou produtos químicos. JAMAIS coloque o polidor sob a água

• Se estiver trabalhando com veículos com o motor ligado,  
trabalhe sempre em ambiente externo, com boa ventilação, 
uma vez que os gases de escape são extremamente nocivos, 
podendo ser inclusive fatais.
• Garanta sempre o uso de EPIs durante a utilização deste 
produto!
• Leia atentamente as instruções e recomendações da 
embalagem antes de utilizar.
• Conserve este manual e a embalagem para consultas 
futuras.
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Reciclagem

O símbolo ao lado mostra que este produto deve ser descartado como 
equipamento elétrico ou eletrônico (WEEE).

Isso significa que o produto deverá ser tratado em conformidade com a Diretiva 
Europeia 2002/96/EC, que prevê sua reciclagem ou desmontagem visando 
menor impacto ambiental. Para mais informações, entre em contato com seu 
departamento regional ou local.

Produtos eletrônicos não descartados dentro das especificações representam potenciais fatores 
de risco para o meio ambiente e para a saúde humana, devido a presença de substâncias nocivas.

Peso líquido: 1,43kg.
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