
Manual do Usuário e Instruções de Cuidados 
Para o Swirl Killer SK-Pro 

12mm Orbital de Longo Alcance 

⚠ Por favor leia o Manual do Usuário cuidadosamente. Você 
também pode baixar este Manual pelo nosso website. 

ADAM’S POLISHES

Respostas Para Suas Perguntas 

Para produtos adicionais da linha ADAM’S POLISHES Sistema de 
Retoque de Pintura, ou para uma seleção completa dos produtos da 
ADAM’S POLISHES, nos contate pelo número 1-866-965-0400, e-mail 
orders@adamspolishes.com, ou acesse www.adamspolishes.com.


ADAM’S POLISHES INC. 
8225 N Valley Hwy, Denver, CO 80221 USA

Tel.: 1-866-965-0400

E-mail: orders@adamspolishes.com

Website: www.adamspolishes.com


Contato Brasil:

RG1 AUTO DETAILING SHOP 
Tel.: 11-99268-5818

E-mail: atendimento@rg1.com.br

Website: www.rg1.com.br


Siga-nos no Instagram: 
@adamspolishesBrasil

@rg1_detailing
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Por favor leia cuidadosamente, entenda, e siga todas as informações 
de segurança deste manual antes e durante o uso desta ferramenta. 	
Guarde este manual para futuras consultas.


EXPLICAÇÃO DOS SINAIS 

⚠  ATENÇÃO: Indica situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, 
pode resultar em morte ou ferimentos graves e/ou danos materiais. 
⚠  CUIDADO: Indica situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, 
pode resultar em ferimentos leves ou moderados e/ou danos materiais.  

Construção “Classe ll”    
    

ATENÇÃO - Voltagem Perigosa 

Não Descartar no Lixo Doméstico 

Use Proteção Adequada para os Olhos  

Use Proteção Respiratória 

Use Luvas 

Leia e Siga as Instruções de Uso 
  

Use Proteção Auditiva Adequada 

Manual do Usuário da Adam’s Polishes (Swirl Killer SK-Pro) 

1) SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou escuras são um convite a 

acidentes.

b) Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos, tal como na presença de líquidos inflamáveis, 

gases ou poeira. As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou a fumaça.

c) Mantenha crianças e outras pessoas afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica. Distrações podem 

fazer com que você perca o controle.


2) SEGURANÇA ELÉTRICA

a) Os plugues da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma 

forma. Não use nenhum plugue adaptador com o terceiro pino terra com ferramentas elétricas. Os plugues 
não modificados e as tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.


b) Evite o contato corporal com superfícies aterradas, como canos, radiadores e refrigeradores. Existe um 
risco maior de choque elétrico se seu corpo estiver em contato com algo aterrado.


c) Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou umidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica 
aumenta o risco de choque elétrico.


d) Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. 
Mantenha o cabo longe de calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou 
emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.


e) Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso 
de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.


f) Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um local úmido, use uma fonte protegida por interruptor 
de circuito de falha de aterramento (Disjuntor FI). O uso de um Disjuntor FI reduz o risco de choque elétrico.


3) SEGURANÇA PESSOAL

a) Fique alerta, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não 

use uma ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. 
Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.


b) Use equipamentos de proteção. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de proteção como 
máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva em 
condições apropriadas reduzirão o risco de ferimentos pessoais.


c) Evite ligar a ferramenta não intencionalmente. Certifique-se de que a chave está na posição desligada 
antes de conectar à fonte de alimentação e/ou bateria, pegar ou transportar a ferramenta. Carregar 
ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou energizar ferramentas elétricas com o interruptor ligado 
é um convite a acidentes.


d) Remova qualquer ferramenta antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave de ajuste deixada conectada 
a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.


e) Não se estique muito. Mantenha sempre os pés no chão e o equilíbrio adequados. Isso permite um melhor 
controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.


f) Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de 
peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.


g) Se forem fornecidos dispositivos para conexão e extração de pó, certifique-se de que estejam bem 
conectados e sejam usados corretamente. O uso de coletor de pó pode reduzir os riscos relacionados ao 
pó.


4) USO E CUIDADOS DA FERRAMENTA ELÉTRICA 

a) Não force a ferramenta. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica 

correta fará o trabalho melhor e com mais segurança na velocidade para a qual foi projetada.

b) Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não funcionar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa 

ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser consertada.

c) Desconecte o plugue da fonte de alimentação e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer 

quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta elétrica. Essas medidas preventivas de 
segurança reduzem os riscos da ferramenta elétrica ser ligada acidentalmente.


d) Guarde ferramentas elétricas ociosas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não 
familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções operem a ferramenta. As ferramentas 
elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.


e) Faça a manutenção das ferramentas elétricas. Verifique se há desalinhamento ou emperramento das 
peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta 
elétrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta elétrica antes de usar. Muitos acidentes são 
causados por ferramentas elétricas que não tiveram a manutenção apropriada.
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f)           Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte com manutenção adequada 
e arestas de corte afiadas têm menos probabilidade de emperrar e são mais fáceis de controlar.

g)          Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc., de forma adequada de acordo com estas 
instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a ser executado. O uso da ferramenta elétrica 
para operações diferentes das pretendidas pode resultar em situações perigosas.


5) MANUTENÇÃO

Leve sua ferramenta elétrica para ser consertada por um técnico qualificado, usando apenas peças de 
reposição idênticas. Isso irá garantir que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.


Como substituir a escova de carbono 
a) Use uma chave de fenda para desapertar os 4 parafusos da lateral do polidor.

b) Abra o corpo da máquina, encontre a posição da escova de carbono.

c) Remova as escovas com defeito e simplesmente substitua-as por novas escovas.

d) Reinstale a tampa da escova e continue seu projeto.


⚠  CUIDADO 

OBSERVE O SEGUINTE ANTES DE USAR 

O usuário é responsável por quaisquer danos ou acidentes resultantes do uso 
indevido do produto. 

O nível de ruído pode exceder 85 dB (A) durante o uso da máquina. 
Sempre use proteção auditiva ao operar a máquina. 

Sempre use óculos de proteção ao operar a máquina. 
Recomenda-se o uso de luvas, calçado antiderrapante e avental. 

• Mantenha a máquina desligada da energia quando não estiver em uso. 
• Certifique-se de que o gatilho da máquina esteja desligado ao conectá-la à energia. 
• Fique longe dos componentes rotativos da máquina. 
• Vista-se adequadamente ao operar uma máquina ADAM'S POLISHES. Não use 
roupas largas ou jóias ao operar a máquina. Mantenha todas as pontas soltas longe 
dos componentes rotativos da máquina. 

USO PRETENDIDO 

Esta máquina foi projetada para polir e lixar superfícies pintadas ou de fibra de vidro. 
Por segurança, a máquina não deve ser exposta a nenhum tipo de líquido ou 
umidade. Opere a máquina em um ambiente seco. 
A máquina deve ser usada apenas para lixar, lustrar e polir. 
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INSTRUÇÕES BÁSICAS 

1. INSTALANDO A PLACA DE FUNDO 
⚠  CUIDADO: ASSEGURE-SE DE QUE A FERRAMENTA ELÉTRICA ESTEJA 
DESLIGADA E DESCONECTADA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a. Coloque a máquina em um batente de borracha que não danifique em uma superfície firme.

b. Alinhe diretamente o eixo de saída com o suporte montado na placa de fundo.

c. Com cuidado, aperte o parafuso no eixo de saída. Certifique-se de que as roscas estejam 

alinhadas para que a placa de fundo esteja segura.

d. Quando o parafuso atingir a parte inferior da placa de fundo, não é necessário mais apertar. 

Apertar ainda mais pode resultar em problemas no futuro.


2. INSTALANDO PADS DE POLIMENTO 
⚠  CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES, DESLIGUE E DESCONECTE A FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE INSTALAR OS ACESSÓRIOS, DESINSTALAR OS ACESSÓRIOS 
OU EFETUAR A MANUTENÇÃO. UMA PARTIDA ACIDENTAL PODE CAUSAR LESÕES. 

a. Inspecione o pad antes da instalação quanto a contaminação, defeito e problemas de 
qualidade.


b. Não use pads que apresentem desgaste.

c. Não instale pads quando a máquina estiver conectada à energia.

d. Coloque o pad no centro da placa de fundo e aplique pressão para garantir que ela esteja 

presa com segurança à placa de fundo.

e. Não ligue a máquina se o pad de polimento não estiver em contato total com a superfície.

f. Limpe os pads de polimento por uso. Recomendamos rotar os pads durante a duração de 

cada projeto.

REMOVENDO PADS DE POLIMENTO 
a. Segure o pad de polimento com firmeza e retire da placa de fundo.

b. Preserve o pad de polimento mergulhando-o em água morna e torcendo-o. A ADAM'S 

POLISHES não recomenda lavar os pads na máquina de lavar.
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3. GATILHO DE LIGAR/DESLIGAR 
Observação: A aplicação de fita adesiva em acabamento de plástico e metal é 
recomendada para reduzir o risco de danos causados pelo atrito da placa de fundo e 
acabamento.


⚠  CUIDADO: ASSEGURE-SE DE QUE A PLACA DE FUNDO ESTÁ FIXADA COM 
SEGURANÇA AO EIXO DE SAÍDA ANTES DE USAR A MÁQUINA. ASSEGURE-SE DE QUE A 
PLACA DE FUNDO ESTÁ FIXADA APERTANDO COM A CHAVE ALLEN INCLUÍDA. 

⚠  CUIDADO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O GATILHO ESTÁ NA POSIÇÃO DESLIGADO AO 
LIGAR A MÁQUINA À FONTE DE ALIMENTAÇÃO. VERIFIQUE SE A FONTE DE ENERGIA É 
A MESMA ESPECIFICADA NA PLACA DE NOME DA FERRAMENTA. 

⚠  CUIDADO: NÃO PERMITA O CONTATO COM A CABEÇA DA MÁQUINA E A SUPERFÍCIE 
SEM INSTALAR UM PAD DE POLIMENTO. 

a. Conecte a máquina à fonte de alimentação. 
b. Selecione a velocidade desejada controlada pela discagem rápida na parte superior da 
máquina (1-6). 
c. Posicione a máquina na frente e longe de seu corpo. 
d. Certifique-se de que o pad de polimento esteja em total contato com a superfície antes de ligar 
a máquina. 
e. Acione o acelerador do gatilho para dar partida no motor. 
f. Use o bloqueio do gatilho para manter o acelerador acionado. 
g. Para desengatar o acelerador do gatilho, engate o gatilho na capacidade máxima e solte. 
h. Para desligar a máquina, desengate o acelerador. 

⚠  CUIDADO: APÓS O DESENGATE DO GATILHO, A MÁQUINA CONTINUARÁ A OSCILAR 
BREVEMENTE. 
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4. USO DO PRODUTO 
Todas as informações, recomendações e informações técnicas contidas neste 
documento são baseadas em testes e pesquisas rigorosos realizados pelo 
departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da ADAM'S POLISHES. Surgem muitos 
fatores que são incontroláveis pelo departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da 
ADAM'S POLISHES. Esteja ciente de que existem muitas variáveis. É fundamental 
avaliar individualmente cada produto ADAM'S POLISHES para determinar se ele é 
adequado para qualquer aplicação específica.


Especificações da ferramenta elétrica: 

Os acessórios ADAM'S POLISHES são projetados para complementar Swirl Killer SK-PRO 
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Borracha Macia 
Antideslizante Grande

Braçadeira 
Bom equilíbrio quando 
você coloca a máquina 
no chão

Substituição da 
escova de 
carbono Borracha Macia 

Antideslizante

Cabo de alimentação 
removível

Interruptor 
botão de auto 
travamento

Trave o interruptor para 
que a máquina possa 
continuar funcionando

Ventilação para Poeira 
Para evitar a entrada de 
poeira no sistema de 
circulação de ar, otimização, 
bom efeito de dissipação de 
calor, proteje o cabo de 
alimentação para evitar 
queimaduras

Controle de Velocidade 
Ajustável 
Variação da velocidade:

2000 - 6000 RPM

Tipo SK 12

Orbita 12mm

Potência (Watts) 550

Potência (Amperes) 110V-120V / 60HZ

Orbitas por minuto (OPM) 2000-6000

Comprimento do cabo 7.5m

Peso 3.5Kgs

Controle de velocidade eletrônico Sim

Gatilho de velocidade variável Não

Placa de fundo instalada de fábrica 3”

Placa de Fundo de 3” 
ADAM’S POLISHES Placa de fundo de 3”


