
ESPECIFICAÇÕES 

Estude, entenda e siga todas as instruções fornecidas 
com este produto. Leia estas instruções cuidadosamente 
antes de instalar, operar, fazer manutenção ou reparar 
esta ferramenta. Guarde essas instruções em um local 
seguro e acessível.

USO PRETENDIDO DA FERRAMENTA


Esta ferramenta dá brilho, lacra, encera. Seu uso 
pretendido é para polir, para realçar o brilho da superfície, 
para remover pequenas imperfeições como arranhões 
severos e marcas, para polir o acabamento em torno das 
imperfeições para misturá-las de forma que fiquem quase 
imperceptíveis, e para polir uma superfície após repintura.

⚠  ADVERTÊNCIA ⚠

Cuidado: Para ajudar a prevenir ferimentos 
• O uso normal deste produto pode expor o usuário a 

poeira e/ou partículas microscópicas contendo produtos 
químicos que podem causar câncer, defeitos de nascença ou 
outros danos reprodutivos. Sempre use equipamento de 
segurança e roupas adequadas ao usar este produto. Estude, 
entenda e siga todas as instruções fornecidas com este 
produto. A falha em ler e seguir todos os avisos e instruções 
de operação pode resultar em danos e ferimentos graves ou 
morte.


• Sempre use óculos de segurança aprovados ao usar este 
produto. (Usuários e espectadores)


• Nunca use esta ferramenta para qualquer aplicação 
diferente daquela para a qual foi projetada.


• Use apenas acessórios projetados para esta ferramenta. 

• Nunca altere ou modifique esta ferramenta de nenhuma 
forma. 

• A operação e/ou manutenção inadequada da ferramenta, 
modificação da ferramenta ou uso da ferramenta com 
acessórios não projetados para isso pode resultar em 
ferimentos graves ou morte.


• Sempre selecione os acessórios corretos de tamanho e 
design corretos para o trabalho que você está tentando 
executar.


• Trabalhe sempre em local limpo, seguro, bem iluminado, 
organizado e adequadamente equipado.


• Não comece os reparos sem a garantia de que o veículo 
está em uma posição segura e não se moverá durante o 
reparo.
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Desembalando

Ao desembalar, verifique o diagrama de peças e a lista 
de números de peça na página 4 para certificar-se de 
que todas as peças estão incluídas. Se alguma peça 
estiver faltando ou danificada, ligue para o seu 
distribuidor.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO


• Fabricado profissionalmente para a indústria de 
pintura automotiva


• Menos vibração, fadiga reduzida em operação de 
longo prazo. (sugerido para trabalhar com 
acessórios específicos do Swirl Killer)


• Velocidade constante: a máquina mantém a 
velocidade de saída estável, mesmo sob carga 
pesada


• Recurso de soft-start para um início suave e seguro

Número do Item


Frequência de Tensão


Consumo de energia


Velocidade livre


Peso

Adam’s Polishes Swirl Killer

21mm Polidor Orbital Aleatório

Placa de Fundo 6”(148mm)

Diâmetro da Orbita 21mm


100-127V~50/60Hz (UL/JP)


Avaliado 500W

Máximo (750W)


2000-4500/min


5-3/4lbs (2.6kgs)

MADE IN CHINA


  NÃO DESCARTE  



REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

AVISO Leia todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções 
listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos 
graves. O termo ferramenta elétrica em todos os avisos listados abaixo refere-se 
à sua ferramenta elétrica com fio.


SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

• Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou 

escuras são um convite a acidentes.

• 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.


• Mantenha crianças e outras pessoas afastados enquanto opera uma ferramenta 
elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle.


SEGURANÇA ELÉTRICA

• 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.


• 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.


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


• 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.


• 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.


SEGURANÇA PESSOAL

• 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.


• 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.


• 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.


• 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.


• 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.


• 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.


• 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.


USO E CUIDADOS DA FERRAMENTA ELÉTRICA 

• 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.


• 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.


• 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.

• 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.


• 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.


• 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.


• 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.


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.


INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÕES DE POLIMENTO


INSTALAR E REMOVER ACESSÓRIOS

1. Para instalar a placa de fundo, desconecte a ferramenta e coloque-a em uma superfície 
plana com o eixo para cima.

2. Prenda o gancho e a placa de fundo em loop ao fuso, certifique-se de que a abertura 
esteja alinhada com a abertura recuada no adaptador da placa de fundo.

3. Trave a placa de fundo com o parafuso fornecido usando uma chave allen.

4. Alinhe o pad de fundo com a área de velcro do pad de polimento, prenda o pad à placa 
de fundo e certifique-se de que o pad está seguro e centralizado na placa de fundo.

5. Para remover o pad de polimento, puxe ou descole cuidadosamente o pad da placa de 
fundo.


PARTIDA, PARADA E VELOCIDADE CONTROLADA

A polidora possui um controle de velocidade de discagem, que controla as rotações 
máximas da polidora por minuto. A velocidade permanecerá variável para a configuração 
de discagem escolhida pelo uso do interruptor de gatilho. As configurações de discagem 
variam de 1 a 6.

Números mais baixos correspondem a velocidades mais baixas e números mais altos 
correspondem a velocidades mais altas. Geralmente, velocidades mais baixas são 
recomendadas para selantes ou cera, e velocidades mais altas são ideais para correção da 
pintura. Use a configuração que melhor se adapta ao seu trabalho. Para controlar a 
velocidade, ajuste o dial para o número desejado.

Para iniciar a ferramenta, puxe o gatilho. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

Para operação contínua, pressione o botão de bloqueio do interruptor para bloquear o 
gatilho, puxe o gatilho novamente para desativar a operação contínua e parar a 
ferramenta.


PREPARE A SUPERFÍCIE

Para melhores resultados, a superfície deve estar limpa e seca. A maioria das superfícies 
de alto brilho podem ser limpas com uma solução de água e sabão neutro. Para a 
remoção de sujeira mais teimosa, como alcatrão, graxa e manchas de insetos, você pode 
usar o Visco Clay da Adam’s Polishes com o Detail Spray da Adam’s Polishes como 
lubrificante.

Verifique no rótulo as aplicações recomendadas e siga as instruções de uso. Não use 
nenhum tipo de limpador abrasivo, pois pode danificar ou arranhar a superfície.

Velocidade/Nível
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21MM POLIDOR DE LONGO ALCANCE
APLICAR POLIMENTO AO PAD

Os polidores da marca Adam vêm em forma líquida. Antes de usar qualquer polidor, leia 
todas as instruções sobre a aplicação adequada e o uso adequado.


• Para polimento líquido

• Aplique cerca de 4-6 pequenas manchas do polidor (cerca de 5mm de diâmetro) 

em um anel, cerca de metade do centro do pad. Após a primeira aplicação, o pad 
não absorve tanto o polidor. Portanto, use cerca de metade da quantidade inicial.


* Para selante líquido e/ou cera, aplique aproximadamente 4-6 manchas do polidor 
(cerca de 5mm de diâmetro) em um anel, a cerca de metade do centro do pad. Faça 
funcionar a máquina lentamente (3-1 no botão de velocidade) e, usando o peso da 
mão como pressão, aplique uma camada fina uniformemente em toda a superfície 
pintada do veículo.


POLIMENTO

Enquanto segura a máquina polidora e o pad contra a superfície, ajuste o botão de 
velocidade para 2 ou 3, ligue a máquina polidora e comece a espalhar o polidor 
uniformemente. Aumente a velocidade da máquina polidora para uma configuração mais 
alta para correção de pintura.

Use uma leve pressão para baixo para controlar o movimento d a máquina polidora. 
Mova a máquina polidora para frente e para trás em movimentos longos e extensos em 
um ritmo moderado (nem muito rápido nem muito lento). Muita pressão, ângulo errado 
ou movimento impróprio podem causar danos potenciais ao acabamento ou ferramenta. 
Para obter instruções detalhadas de polimento, leia as instruções fornecidas com nossos 
polidores, selantes e ceras e consulte nossos vídeos de instrução.


	 ⚠  ADVERTÊNCIA ⚠ 	 	 

Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha o conjunto de cabos longe do caminho da 
máquina polidora enrolado em seu ombro para proteção; Caso contrário, o cabo pode 
ficar preso no pad e enrolar no eixo. Isso pode cortar o cabo e expor fios energizados ou 
tornar a caixa de engrenagens eletricamente “viva”.

________________________________________________________________________________


Use uma pressão muito leve e mantenha o polidor em movimento constante, 
especialmente ao trabalhar perto de uma borda ou onde houver mudanças bruscas no 
contorno da superfície de trabalho.


PREVENÇÃO DE TRAVAMENTO

O travamento ocorre quando os pads de polimento ficam presos nas arestas de uma 
superfície de trabalho. Esse enrosco pode fazer com que a máquina "retroceda" 
repentinamente e pode causar danos ao acabamento. Para reduzir o risco de 
travamento, use a barra de argila visco para alisar as superfícies ásperas antes de polir. 
Para áreas complicadas, como entre um espelho e a janela de um carro, não se arrisque 
com o polidor. Faça o polimento dessas superfícies manualmente.


FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO

Mantenha sua máquina em boas condições e adote um programa de manutenção 
regular. Antes de usar, examine o estado geral de sua máquina. Inspecione interruptores, 
cabo da máquina e cabo de extensão para danos. Verifique se há parafusos soltos, 
desalinhamento, travamento de peças móveis, montagem inadequada, peças quebradas 
e qualquer outra condição que possa afetar seu uso seguro. Se ocorrer ruído ou vibração 
anormal, desligue a máquina imediatamente e corrija o problema antes de usar 
novamente. Não use uma ferramenta danificada. Identifique as ferramentas danificadas. 
NÃO USE até que seja reparado. Em condições normais, a relubrificação não é 
necessária até que as escovas do motor precisem ser substituídas. Depois de seis 
meses a um ano, dependendo do uso, leve sua máquina ao serviço de assistência mais 
próximo para o seguinte:

• Lubrificação

• Inspeção e substituição de escova

• Inspeção mecânica e limpeza (engrenagem, fusos, rolamentos, alojamento, etc.)

• Inspeção elétrica (interruptor, cabo, armadura, etc.)

• Testes para garantir a operação mecânica e elétrica adequada

	 ⚠  ADVERTÊNCIA ⚠ 	 	 

Para reduzir o risco de ferimentos, sempre desconecte sua máquina antes de realizar 
qualquer manutenção. Nunca desmonte a máquina nem tente religar o sistema elétrico da 
máquina.


LIMPEZA

Limpe a poeira e resíduos das aberturas. Mantenha os cabos da máquina limpos, secos e 
sem óleo e graxa. Use apenas sabão neutro e um pano úmido para limpar sua máquina, 
pois certos agentes de limpeza e solventes são prejudiciais aos plásticos e outras peças 
isoladas. Alguns deles incluem gasolina, terebintina, diluente de laca, diluente de tinta, 
solventes de limpeza clorados, amônia e detergentes domésticos contendo amônia. 
Nunca use solventes inflamáveis ou combustíveis perto das máquinas.


	 ⚠  ADVERTÊNCIA ⚠ 	 	 

Para reduzir o risco de ferimentos, choque elétrico e danos à máquina, nunca mergulhe a 
máquina em líquidos nem permita que um líquido escorra para dentro da máquina.


REPAROS

Se sua máquina estiver danificada, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da 
Adam's Polishes em: 866-965-0400 ou envie um e-mail para: orders@adamspolishes.com

Contato Brasil: RG1 Auto Detailing Shop: telefone 11-99268-5818 ou envie um e-mail 
para: atendimento@rg1.com.br


CUIDADOS DE USO

1) Use apenas os pads de polimento recomendados pelo fabricante.

2) Esta máquina não é compatível com rebolos ou discos de corte.

3) Certifique-se de que a velocidade máxima do pad seja superior à velocidade nominal da 
máquina elétrica.

4) Sempre use proteção auricular e óculos de segurança aprovados ao usar esta 
ferramenta. Luvas e roupas de proteção são recomendadas.

5) Os dispositivos de proteção individual e de coleta de pó devem ser escolhidos de 
acordo com o material a ser trabalhado. Consulte o fornecedor de tais dispositivos.

6) Solte o gatilho em caso de perda de energia elétrica da máquina.

7) Use apenas escova de carbono e lubrificante recomendados pelo fabricante.
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No.	 Descrição	 	 	 Qt

1	 Parafuso M4x12	 	 3	 

2	 Contrapeso	 	 1

3	 Eixo	 	 	 1	 

4	 Rolamento de Esferas 6001 2RS	 2

5	 Anel de Metal para Eixo 12#	 2	 

6	 Bloco Excêntrico	 	 1

7	 Eixo de Saída	 	 1	 

8	 Chave 3x10	 	 1

9	 Parafuso M4x20	 	 4	 

10	 Tampa da Caixa de Engrenagem	 1

11	 Anel-O 60x1.1	 	 1	 

12	 Rolamento de Esferas 6201 2RS	 1

13	 Anel de Metal para Furos 32#	 1	 

14	 Engrenagem	 	 1

15	 Pino de Borracha	 	 1	 

16	 Rolamento de Esferas 626 2Z	 1

17	 Pino de Bloqueio do Fuso	 1	 

18	 Capa de Plástico	 	 1

19	 Parafuso de Plástico M10	 2	 

20	 Tampa do Pino de Trava	 1

21	 Mola de Pino	 	 1	

No.	 Descrição	 	 	 Qt

44	 Controlador de Montagem	 1	 

45	 Interruptor	 	 	 1

46	 Gatilho	 	 	 1	 

47	 Parafuso ST4.2x14	 	 6

48	 Braçadeira de Cabo	 	 1	 

49	 Invólucro do Cabo	 	 1

50	 Cabo de Alimentação de Energia	 1	 

51	 Alça Traseira (Inferior)	 	 1

52	 Botão de Bloqueio do Interruptor	 1	 

53	 Mola	 	 	 1

54	 Chapa de Aço	 	 1	 

55	 Etiqueta da Marca	 	 1

56	 Guarda	 	 	 1	 

57	 Anel de Borracha	 	 1

58	 Adaptador Triangular	 	 1	 

59	 Placa de Fundo	 	 1

60	 Arruela Ondulada	 	 1	 

61	 Parafuso M8x20	 	 1

62	 Chave Allen 6#	 	 1	

No.	 Descrição	 	 	 Qt

22	 Parafuso ST4.2x20	 	 4	 

23	 Caixa de Engrenagem	 	 1

24	 Porca M6	 	 	 1	 

25	 Pinhão	 	 	 1

26	 Rolamento de Esferas 608 2RS	 1	 

27	 Parafuso M5x10	 	 2

28	 Rotor	 	 	 1	 

29	 Anel Magnético	 	 1

30	 Rolamento de Esferas 607	 1	 

31	 Assento Rolamento de Borracha	 1

32	 Defletor de Vento	 	 1	 

33	 Parafuso ST4.2x70	 	 1

35	 Bobina de Campo	 	 1	 

36	 Caixa da Bobina de Campo	 1

37	 Etiqueta de Velocidade		 1	 

38	 Etiqueta de Dados	 	 1

39	 Porta Escova de Carbono	 2	 

40	 Mola de Pino	 	 2

41	 Escova de Carbono	 	 2	 

42	 Alça Traseira (Superior)	 1

43	 Parafuso ST3x8	 	 2	

AdamsPolishes.com

Serviço ao Cliente: 

866-965-0400

Seg-Sex 5:30-17:30 (MST)

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 

Contato Brasil:
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