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c) Prevent unintentional starting. Ensure the 

switch is in the off  position before connecting to 
power source and/or battery pack, picking up or 
carrying the tool.

 Carrying power tools with your fi nger on the switch 
or energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. 

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

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times.

 This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts.

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

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used.

 Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct  

power tool for your application. 
 The correct power tool will do the job better and safer 

at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off .
 Any power tool that cannot be controlled with the 

switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/

or the battery pack from the power tool before 
making any adjustments, changing accessories, 
or storing power tools. 

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

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool.

 Power tools are dangerous in the hands of untrained 
users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may aff ect the 
power toolʼs operation.

 If damaged, have the power tool repaired before 
use.

 Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed.

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

5) Battery tool use and care
a) Recharge only with the charger specifi ed by the 

manufacturer.
 A charger that is suitable for one type of battery pack 

may create a risk of fi re when used with another 
battery pack.

GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
fl ammable liquids, gases or dust.

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

c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.

 Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
 Never modify the plug in any way.
 Do not use any adapter plugs with earthed 

(grounded) power tools.
 Unmodifi ed plugs and matching outlets will reduce 

risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded 

surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators.

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

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions.

 Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool.

 Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts.

 Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply.

 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 

 Do not use a power tool while you are tired 
or under the infl uence of drugs, alcohol or 
medication. 

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

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.

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

(Original instructions)
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b) Use power tools only with specifi cally 

designated battery packs.
 Use of any other battery packs may create a risk of 

injury and fi re.
c) When battery pack is not in use, keep it away 

from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects, 
that can make a connection from one terminal to 
another.

 Shorting the battery terminals together may cause 
burns or a fi re.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, fl ush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help.

 Liquid ejected from the battery may cause irritation or 
burns.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts.

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

PRECAUTION
Keep children and infi rm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of 
children and infi rm persons.

SAFETY WARNINGS COMMON FOR 
GRINDING OR ABRASIVE CUTTING-
OFF OPERATIONS
a) This power tool is intended to function as a 

grinder or cut-off  tool. Read all safety warnings, 
instructions, illustrations and specifi cations 
provided with this power tool.

 Failure to follow all instructions listed below may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.

b) Operations such as sanding, wire brushing or 
polishing are not recommended to be performed 
with this power tool.

 Operations for which the power tool was not designed 
may create a hazard and cause personal injury.

c) Do not use accessories which are not specifi cally 
designed and recommended by the tool 
manufacturer.

 Just because the accessory can be attached to your 
power tool, it does not assure safe operation.

d) The rated speed of the accessory must be at least 
equal to the maximum speed marked on the power 
tool.

 Accessories running faster than their rated speed can 
break and fl y apart.

e) The outside diameter and the thickness of your 
accessory must be within the capacity rating of 
your power tool.

 Incorrectly sized accessories cannot be adequately 
guarded or controlled.

f) Threaded mounting of accessories must match the 
grinder spindle thread. For accessories mounted 
by fl anges, the arbour hole of the accessory must 
fi t the locating diameter of the fl ange. 

 Accessories that do not match the mounting hardware of 
the power tool will run out of balance, vibrate excessively 
and may cause loss of control.

g) Do not use a damaged accessory. Before each use 
inspect the accessory such as abrasive wheels for 
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or 
excess wear, wire brush for loose or cracked wires. 
If power tool or accessory is dropped, inspect for 
damage or install an undamaged accessory. After 
inspecting and installing an accessory, position 
yourself and bystanders away from the plane of 
the rotating accessory and run the power tool at 
maximum no-load speed for one minute.

 Damaged accessories will normally break apart during 
this test time.

h) Wear personal protective equipment. Depending 
on application, use face shield, safety goggles or 
safety glasses. As appropriate, wear dust mask, 
hearing protectors, gloves and workshop apron 
capable of stopping small abrasive or workpiece 
fragments.

 The eye protection must be capable of stopping fl ying 
debris generated by various operations. The dust mask 
or respirator must be capable of fi ltrating particles 
generated by your operation. Prolonged exposure to 
high intensity noise may cause hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from work 
area. Anyone entering the work area must wear 
personal protective equipment.

 Fragments of workpiece or of a broken accessory may 
fl y away and cause injury beyond immediate area of 
operation.

j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces 
only, when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring.

 Contact with a “live” wire will also make exposed metal 
parts of the power tool “live” and could give the operator 
an electric shock.

k) Position the cord clear of the spinning accessory.
 If you lose control, the cord may be cut or snagged 

and your hand or arm may be pulled into the spinning 
accessory.

l) Never lay the power tool down until the accessory 
has come to a complete stop.

 The spinning accessory may grab the surface and pull 
the power tool out of your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at your 
side.

 Accidental contact with the spinning accessory could 
snag your clothing, pulling the accessory into your body.

n) Regularly clean the power tool’s air vents.
 The motor’s fan will draw the dust inside the housing and 

excessive accumulation of powdered metal may cause 
electrical hazards.

o) Do not operate the power tool near fl ammable 
materials.

 Sparks could ignite these materials.
p) Do not use accessories that require liquid coolants.
 Using water or other liquid coolants may result in 

electrocution or shock.

KICKBACK AND RELATED 
WARNINGS
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged 
rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. 
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating 
accessory which in turn causes the uncontrolled power tool 
to be forced in the direction opposite of the accessory’s 
rotation at the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by 
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the 
pinch point can dig into the surface of the material causing 
the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump 
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toward or away from the operator, depending on direction of 
the wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect 
operating procedures or conditions and can be avoided by 
taking proper precautions as given below.

a) Maintain a fi rm grip on the power tool and position 
your body and arm to allow you to resist kickback 
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for 
maximum control over kickback or torque reaction 
during start-up.

 The operator can control torque reactions or kickback 
forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating accessory.
 Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in the area where power 

tool will move if kickback occurs.
 Kickback will propel the tool in direction opposite to the 

wheel’s movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp 

edges etc. Avoid bouncing and snagging the 
accessory.

 Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to 
snag the rotating accessory and cause loss of control or 
kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or 
toothed saw blade.

 Such blades create frequent kickback and loss of 
control.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR 
GRINDING AND ABRASIVE CUTTING-
OFF OPERATIONS
a) Use only wheel types that are recommended for 

your power tool and the specifi c guard designed 
for the selected wheel. 

 Wheels for which the power tool was not designed 
cannot be adequately guarded and are unsafe.

b) The grinding surface of centre depressed wheels 
must be mounted below the plane of the guard lip.

 An improperly mounted wheel that projects through the 
plane of the guard lip cannot be adequately protected.

c) The guard must be securely attached to the power 
tool and positioned for maximum safety, so the 
least amount of wheel is exposed towards the 
operator.

 The guard helps to protect the operator from broken 
wheel fragments, accidental contact with wheel and 
sparks that could ignite clothing.

d) Wheels must be used only for recommended 
applications. For example: do not grind with the 
side of cut-off  wheel. 

 Abrasive cut-off  wheels are intended for peripheral 
grinding, side forces applied to these wheels may cause 
them to shatter.

e) Always use undamaged wheel fl anges that are of 
correct size and shape for your selected wheel. 

 Proper wheel fl anges support the wheel thus reducing 
the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off  
wheels may be diff erent from grinding wheel fl anges. 

f) Do not use worn down wheels from larger power 
tools. 

 Wheel intended for larger power tool is not suitable for 
the higher speed of a smaller tool and may burst.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS 
SPECIFIC FOR ABRASIVE CUTTING-
OFF OPERATIONS
a) Do not “jam” the cut-off  wheel or apply excessive 

pressure. Do not attempt to make an excessive 
depth of cut. 

 Overstressing the wheel increases the loading and 
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut 
and the possibility of kickback or wheel breakage.

b) Do not position your body in line with and behind 
the rotating wheel. 

 When the wheel, at the point of operation, is moving 
away from your body, the possible kickback may propel 
the spinning wheel and the power tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut 
for any reason, switch off  the power tool and hold 
the power tool motionless until the wheel comes to 
a complete stop. Never attempt to remove the cut-
off  wheel from the cut while the wheel is in motion 
otherwise kickback may occur. 

 Investigate and take corrective action to eliminate the 
cause of wheel binding.

d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. 
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter 
the cut. 

 The wheel may bind, walk up or kickback if the power 
tool is restarted in the workpiece.

e) Support panels or any oversized workpiece to 
minimize the risk of wheel pinching and kickback.

 Large workpieces tend to sag under their own weight. 
Supports must be placed under the workpiece near the 
line of cut and near the edge of the workpiece on both 
sides of the wheel.

f) Use extra caution when making a “pocket cut” into 
existing walls or other blind areas.

 The protruding wheel may cut gas or water pipes, 
electrical wiring or objects that can cause kickback.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR CORDLESS DISC GRINDERS
– Check that speed marked on the wheel is equal to or 

greater than the rated speed of the grinder;
– Ensure that the wheel dimensions are compatible with 

the grinder;
– Abrasive wheels shall be stored and handled with care in 

accordance with manufacturer’s instructions;
– Inspect the grinding wheel before use, do not use 

chipped, cracked or otherwise defective products;
– Ensure that mounted wheels and points are fi tted in 

accordance with the manufacturer’s instructions;
– Ensure that blotters are used when they are provided 

with the bonded abrasive product and when they are 
required;

– Ensure that the abrasive product is correctly mounted 
and tightened before use and run the tool at no-load for 
30 seconds in a safe position, stop immediately if there 
is considerable vibration or if other defects are detected. 
If this condition occurs, check the machine to determine 
the cause;

– If a guard is equipped with the tool never use the tool 
without such a guard;

– When using a abrasive cutting wheel, be sure to remove 
the standard accessory wheel guard and attach the 
wheel guard with side guard (sold separately) (Fig. 5);

– Do not use separate reducing bushings or adapters to 
adapt large hole abrasive wheels;

– For tools intended to be fi tted with threaded hole wheel, 
ensure that the thread in the wheel is long enough to 
accept the spindle length;
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– Check that the work piece is properly supported;
– Do not use cutting off  wheel for side grinding;
– Ensure that sparks resulting from use do not create 

a hazard e.g. do not hit persons, or ignite fl ammable 
substances;

– Ensure that ventilation openings are kept clear when 
working in dusty conditions, if it should become 
necessary to clear dust, fi rst disconnect the tool from 
the mains supply (use non metallic objects) and avoid 
damaging internal parts;

– Always use eye and ear protection. Other personal 
protective equipment such as dust mask, gloves, helmet 
and apron should be worn;

– Pay attention to the wheel that continues to rotate after 
the tool is switched off .

– Do not allow foreign matter to enter the hole for 
connecting the rechargeable battery.

– Never disassemble the rechargeable battery and 
charger.

– Never short-circuit the rechargeable battery. 
Shortcircuiting the battery will cause a great electric 
current and overheat. It results in burn or damage to the 
battery.

– Do not dispose of the battery in fi re. If the battery is burnt, 
it may explode.

– Do not insert object into the air ventilation slots of the 
charger. Inserting metal objects or infl ammables into the 
charger air ventilation slots will result in electrical shock 
hazard or damaged charger.

– Bring the battery to the shop from which it was purchased 
as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. Ensure that the depressed center wheel to be utilized is 

the correct type and free of cracks or surface defects. 
Also ensure that the depressed center wheel is properly 
mounted and the wheel nut is securely tightened.

2. Confi rm that the push button is disengaged by pushing 
push button two or three times before switching the 
power tool on.

3. To prolong the life of the machine and ensure a fi rst 
class fi nish, it is important that the machine should not 
be overloaded by applying too much pressure. In most 
applications, the weight of the machine alone is suffi  cient 
for eff ective grinding. Too much pressure will result in 
reduced rotational speed, inferior surface fi nish, and 
overloading which could reduce the life of the machine.

4. The wheel continues to rotate after the tool is switched 
off .

 After switching off  the machine, do not put it down until 
the depressed center wheel has come to a complete 
stop. Apart from avoiding serious accidents, this 
precaution will reduce the amount of dust and swarf 
sucked into the machine.

5. When the machine is not use, the power source should 
be disconnected.

6. Be sure to switch OFF and disconnect the attachment 
plug from the receptacle to avoid a serious accident 
before the depressed center wheel is assembling and 
disassembling.

7. Be careful of brake kickback.
 This cordless disc grinder features an electric brake that 

functions when the switch is released. As there is some 
kickback when the brake functions, be sure to hold the 
main body securely.

8. Do not use the product if the tool or the battery terminals 
(battery mount) are deformed.

 Installing the battery could cause a short circuit that 
could result in smoke emission or ignition.

9. Keep the tool’s terminals (battery mount) free of swarf 
and dust.

○ Prior to use, make sure that swarf and dust have not 
collected in the area of the terminals.

○ During use, try to avoid swarf or dust on the tool from 
falling on the battery.

○ When suspending operation or after use, do not leave 
the tool in an area where it may be exposed to falling 
swarf or dust.

 Doing so could cause a short circuit that could result in 
smoke emission or ignition.

PRECAUTIONS FOR BATTERY AND 
CHARGER
1. Always charge the battery at an ambient temperature of 

-10–40°C. A temperature of less than -10°C will result in 
over charging which is dangerous. The battery cannot be 
charged at a temperature greater than 40°C.

 The most suitable temperature for charging is that of 
20–25°C.

2. Do not use the charger continuously.
 When one charging is completed, leave the charger for 

about 15 minutes before the next charging of battery.
3. Do not allow foreign matter to enter the hole for 

connecting the rechargeable battery.
4. Never disassemble the rechargeable battery or charger.
5. Never short-circuit the rechargeable battery.
 Short-circuiting the battery will cause a great electric 

current and overheat. It results in burn or damage to the 
battery.

6. Do not dispose of the battery in fi re.
 If the battery is burnt, it may explode.
7. Using an exhausted battery will damage the charger.
8. Bring the battery to the shop from which it was purchased 

as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

9. Do not insert objects into the air ventilation slots of the 
charger.

 Inserting metal objects or fl ammable into the charger air 
ventilation slots will result in an electrical shock hazard or 
damage to the charger.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY
To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the 
protection function to stop the output.
In the cases of 1 to 3 described below, when using this 
product, even if you are pulling the switch, the motor may 
stop. This is not the trouble but the result of protection 
function.
1. When the battery power remaining runs out, the motor 

stops.
 In such a case, charge it up immediately.
2.  If the tool is overloaded, the motor may stop. In this 

case, release the switch of tool and eliminate causes of 
overloading. After that, you can use it again.

3. If the battery is overheated under overload work, the 
battery power may stop.

 In this case, stop using the battery and let the battery 
cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.
WARNING
In order to prevent any battery leakage, heat generation, 
smoke emission, explosion and ignition beforehand, please 
be sure to heed the following precautions.
1. Make sure that swarf and dust do not collect on the 

battery.
○ During work make sure that swarf and dust do not fall on 

the battery.
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○ Make sure that any swarf and dust falling on the power 

tool during work do not collect on the battery.
○ Do not store an unused battery in a location exposed to 

swarf and dust.
○ Before storing a battery, remove any swarf and dust that 

may adhere to it and do not store it together with metal 
parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such as a 
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the 
battery to severe physical shock.

3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car 

cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those 

specifi ed.
7. If the battery charging fails to complete even when a 

specifi ed recharging time has elapsed, immediately stop 
further recharging.

8. Do not put or subject the battery to high temperatures or 
high pressure such as into a microwave oven, dryer, or 
high pressure container.

9. Keep away from fi re immediately when leakage or foul 
odor are detected.

10. Do not use in a location where strong static electricity 
generates.

11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, 
discolored or deformed, or in any way appears abnormal 
during use, recharging or storage, immediately remove it 
from the equipment or battery charger, and stop use.

12. Do not immerse the battery or allow any fl uids to fl ow 
inside. Conductive liquid ingress, such as water, can 
cause damage resulting in fi re or explosion. Store your 
battery in a cool, dry place, away from combustible and 
fl ammable items. Corrosive gas atmospheres must be 
avoided.

CAUTION
1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, 

do not rub your eyes and wash them well with fresh 
clean water such as tap water and contact a doctor 
immediately.

 If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with 

clean water such as tap water immediately.
 There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, 

deformation, and/or other irregularities when using the 
battery for the fi rst time, do not use and return it to your 
supplier or vendor.

WARNING
If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium 
ion battery, the battery may be shorted, causing fi re. When 
storing the lithium ion battery, obey surely the rules of 
following contents.
○ Do not place conductive debris, nail and wires such as 

iron wire and copper wire in the storage case.
○ To prevent shorting from occurring, load the battery in 

the tool or insert securely the battery cover for storing 
until the ventilator is not seen.

REGARDING LITHIUM-ION BATTERY 
TRANSPORTATION
When transporting a lithium-ion battery, please observe the 
following precautions.
WARNING
Notify the transporting company that a package contains a 
lithium-ion battery, inform the company of its power output 
and follow the instructions of the transportation company 
when arranging transport.
○ Lithium-ion batteries that exceed a power output of 

100 Wh are considered to be in the freight classifi cation 
of Dangerous Goods and will require special application 
procedures.

○ For transportation abroad, you must comply with 
international law and the rules and regulations of the 
destination country.

○ If the BSL36B18 is installed in the power tool, the power 
output will exceed 100 Wh and the unit will be classifi ed 
as Dangerous Goods for freight classifi cation.

Wh
Power Output

2 to 3 digit number

USB DEVICE CONNECTION 
PRECAUTIONS (UC18YSL3)
When an unexpected problem occurs, the data in a USB 
device connected to this product may be corrupted or lost. 
Always make sure to back up any data contained in the USB 
device prior to use with this product.
Please be aware that our company accepts absolutely no 
responsibility for any data stored in a USB device that is 
corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a 
connected device.
WARNING
○ Prior to use, check the connecting USB cable for any 

defect or damage.
 Using a defective or damaged USB cable can cause 

smoke emission or ignition.
○ When the product is not being used, cover the USB port 

with the rubber cover.
 Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke 

emission or ignition.
NOTE
○ There may be an occasional pause during USB 

recharging.
○ When a USB device is not being charged, remove the 

USB device from the charger.
 Failure to do so may not only reduce the battery life 

of a USB device, but may also result in unexpected 
accidents. 

○ It may not be possible to charge some USB devices, 
depending on the type of device.
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NAMES OF PARTS (Fig. 1–Fig. 15)

Motor Battery level indicator 
switch

Nameplate Battery level indicator 
lamp

Lock pin Lever

Side handle Hex. bar wrench

Gear cover Wheel washer (E)

Depressed center 
wheel Wheel nut

M5 hex. socket bolt Wrench

Wheel guard With side guard

Filter Abrasive cutting 
wheel

Switch lock Lock lever

Switch Mode indicator lamp
Auto mode indicator 
switch Rubber cover

Battery USB port

Latch USB cable

Charge indicator lamp

SYMBOLS
WARNING
 The following show symbols used for the machine. 

Be sure that you understand their meaning before 
use.

G3618DA: Cordless Disc Grinder

To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.

Always wear eye protection. 

V Rated voltage

n Rated speed

n0 No-load rotation speed

/min Revolution or reciprocations per minute 

Switching ON

Switching OFF

Lock
Switching locks to the “ON” position

Disconnect the battery

 Warning 

Remaining battery indicator switch

Battery
Lights ;
The battery remaining power is over 75%
Lights ;
The battery remaining power is 50%–75%.
Lights ;
The battery remaining power is 25%–50%.
Lights ;
The battery remaining power is less than 25%
Blinks ;
The battery remaining power is nearly empty. 
Recharge the battery soonest possible.
Blinks ;
Output suspended due to high temperature. 
Remove the battery from the tool and allow it to 
fully cool down.
Blinks ;
Output suspended due to failure or malfunction. 
The problem may be the battery so please 
contact your dealer.

STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package contains the 
accessories listed on page 29.

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
○ Removal of casting fi n and fi nishing of various types of 

steel, bronze and aluminum materials and castings.
○ Grinding of welded sections or sections cut by means of 

a cutting torch.
○ Grinding of synthetic resins, slate, brick, marble, etc.

SPECIFICATIONS
1. Power tool

Model G3618DA
Voltage 36 V

Rated speed 5300 /min
Auto mode: 3200 /min

Wheel
Outer dia. 180 mm
Hole dia. 22.23 mm
Thickness 6 mm

Peripheral speed 80 m/s
Battery available for this tool* BSL36B18
Weight 4.7 kg

* Existing batteries (BSL3660/3620/3626, BSL18xx 
series, etc.) and AC/DC adapter (ET36A) cannot be 
used with this tool.

NOTE
 Due to HiKOKI’s continuing program of research and 

development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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Electronic control
● Soft start
 Reduces recoil against the operator by managing the 

number of rotations during startup.
● Braking Function
 Brake is activated when the switch is turned off , stopping 

the motor’s rotation.
● Overload protection
 This protection feature cuts off  the power to the motor 

in the event of overloading of motor or a conspicuous 
reduction in rotational speed during operation.

 When the overload protection feature has been 
activated, the motor may stop.

 In this case, release the tool switch and eliminate causes 
of overloading.

 After that you can use it again.
● Overheat protection
 This protection feature cuts off  the power to the motor 

and stops the power tool in the event of overheating of 
motor during operation.

 When the overheat protection feature has been 
activated, the motor may stop.

 In this case, release the tool switch and cool it down in a 
few minutes.

 After that you can use it again.
● Restart prevention function
 When the power is still switched on, the tool will not 

restart when a battery is installed. This function can be 
canceled once the tool is switched off .

2. Battery
Model BSL36B18
Voltage 36 V / 18 V (Automatic Switching*)

Battery capacity 4.0 Ah / 8.0 Ah 
(Automatic Switching*)

Available cordless 
products** Multi volt series, 18V product

Available charger Sliding charger for lithium ion batteries
* The tool itself will automatically switch over.
** Please see our general catalogue for details.
3. Charger
Model UC18YSL3
Charging voltage 14.4 V–18 V
Weight 0.6 kg

CHARGING
Before using the power tool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle. 
 When connecting the plug of the charger to a receptacle, 

the charge indicator lamp will blink in red (At 1- second 
intervals).

2. Insert the battery into the charger.
 Firmly insert the battery into the charger as shown in 

Fig. 3 (on page 2).
3. Charging
 When inserting a battery in the charger, the charge 

indicator lamp will blink in blue.
 When the battery becomes fully recharged, the charge 

indicator lamp will light up in green. (See Table 1)
(1) Charge indicator lamp indication
 The indications of the charge indicator lamp will be as 

shown in Table 1, according to the condition of the 
charger or the rechargeable battery.

Table 1

Indications of the charge indicator lamp

Charge 
indicator 
lamp 
(RED / 
BLUE / 
GREEN / 
PURPLE)

Before
charging

Blinks
(RED)

Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
0.5 seconds. (off  for 0.5 seconds) Plugged into power source

While
charging

Blinks
(BLUE)

Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
1 second. (off  for 1 second) Battery capacity at less than 50%

Blinks
(BLUE)

Lights for 1 second. Does not light
for 0.5 seconds. (off  for 0.5 seconds) Battery capacity at less than 80%

Lights
(BLUE)

Lights continuously Battery capacity at more than 80%

Charging 
complete

Lights
(GREEN)

Lights continuously

(Continuous buzzer sound: about 
6 seconds)

Overheat
standby

Blinks
(RED)

Lights for 0.3 seconds. Does not light for 
0.3 seconds. (off  for 0.3 seconds)

Battery overheated. Unable to 
charge. (Charging will commence 
when battery cools)

Charging 
impossible

Flickers
(PURPLE)

Lights for 0.1 seconds. Does not light for 
0.1 seconds. (off  for 0.1 seconds)

(Intermittent buzzer sound: about 
2 seconds)

Malfunction in the battery or the 
charger
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(2) Regarding the temperatures and charging time of the rechargeable battery
 The temperatures and charging time will become as shown in Table 2.

Table 2
Charger UC18YSL3

Battery

Type of battery Li-ion
Temperatures at which the 
battery can be recharged 0°C–50°C

Charging voltage V 14.4 18

Charging time, 
approx. (At 20°C)

BSL14xx series BSL18xx series Multi volt 
series

(4 cells) (8 cells) (5 cells) (10 cells) (10 cells)

min

BSL1415S : 15
BSL1415 : 15
BSL1415X : 15
BSL1420 : 20 
BSL1425 : 25
BSL1430C : 30

BSL1430 : 20
BSL1440 : 26
BSL1450 : 32 
BSL1460 : 38

BSL1815S : 15
BSL1815 : 15
BSL1815X : 15
BSL1820 : 20
BSL1825 : 25
BSL1830C : 30
BSL1850C : 32

BSL1830 : 20
BSL1840 : 26
BSL1850 : 32 
BSL1860 : 38

BSL36A18 : 32
BSL36B18 : 52

USB
Charging voltage V 5
Charging current A 2

NOTE
 The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.

4. Disconnect the charger’s power cord from the 
receptacle.

5. Hold the charger fi rmly and pull out the battery.
NOTE
 Be sure to pull out the battery from the charger after use, 

and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, 
etc.

 As the internal chemical substance of new batteries and 
batteries that have not been used for an extended period 
is not activated, the electric discharge might be low when 
using them the fi rst and second time. This is a temporary 
phenomenon, and normal time required for recharging 
will be restored by recharging the batteries 2–3 times.

How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely 
exhausted.

 When you feel that the power of the tool becomes 
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If 
you continue to use the tool and exhaust the electric 
current, the battery may be damaged and its life will 
become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
 A rechargeable battery will be hot immediately after 

use. If such a battery is recharged immediately after 
use, its internal chemical substance will deteriorate, and 
the battery life will be shortened. Leave the battery and 
recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION
○ If the battery is charged while it is heated because 

it has been left for a long time in a location subject to 
direct sunlight or because the battery has just been 
used, the charge indicator lamp of the charger lights 
for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off  for 
0.3 seconds). In such a case, fi rst let the battery cool, 
then start charging.

○ When the charge indicator lamp fl ickers (at 0.2-second 
intervals), check for and take out any foreign objects in 
the charger’s battery connector. If there are no foreign 
objects, it is probable that the battery or charger is 
malfunctioning. Take it to your authorized Service 
Center.

○ Since the built-in micro computer takes about 
3 seconds to confi rm that the battery being charged with 
UC18YSL3 is taken out, wait for a minimum of 3 seconds 
before reinserting it to continue charging. If the battery 
is reinserted within 3 seconds, the battery may not be 
properly charged.

MOUNTING AND OPERATION
Action Figure Page

Removing and inserting the battery 2 2
Charging 3 2
Remaining battery indicator 4 2
Fitting and adjusting the wheel guard 5 2
Fixing the side handle 6 3
Assembling depressed center 
wheel*1 7 3

Assembling cutting wheel*1 8 3
Switch operation 9-a 4
Switch operation (with Lock-on)*2 9-b 4
Adjusting the number of revolution*3 10 4
Grinding angle and grinding method 11 4
Detaching the fi lter 12 5
Charging a USB device from an 
electrical outlet 13-a 5
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Charging a USB device and battery 
from a electrical outlet 13-b 5

How to recharge USB device 14 5
When charging of USB device is 
completed 15 5

Selecting accessories ― 30

*1 WARNING
 Before use, be sure to tighten the wheel nut with the 

included wrench.
 Failure to tighten could result in the wheel nut 

loosening when the brake is activated during a stop.
 NOTE

 The wheel washer is specifi cally for this product. Do 
not use it for any other product.

*2 Subject to change depending on area.
*3 About the Mode change function and Mode display 

lamp
 With the storage battery installed to the main unit and the 

unit switched on, pressing the Mode Change switch will 
switch the operation mode to auto mode. While in Auto 
Mode, the Mode display lamp will remain lit.

○ With Auto Mode, you can lower noise and vibration by 
lowering the maximum number of revolutions while in a 
no-load state.

 While in Auto Mode, the number of revolutions will be 
raised if the load becomes greater during operation.

 On the other hand, the number of revolutions will be 
lowered if the load decreases during operation.

○ This product features a protection function.
 When the protection function mentioned below is 

activated, the mode display lamp will fl ash.
 [Overload Protection Function]
 Operation is stopped because of an overload.
 Try operating the unit once again when the cause of the 

overload has been removed.
 [Temperature Protection Function]
 Operation is stopped because the unit is overheated.
 Cool the unit in a location that is shaded and well-

ventilated.
 Try operating the unit once again after it has suffi  ciently 

cooled.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the depressed center wheel
 Ensure that the depressed center wheel is free of cracks 

and surface defects.
2. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
 The motor unit winding is the very “heart” of the power 

tool. Exercise due care to ensure the winding does not 
become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspection of terminals (tool and battery)
 Check to make sure that swarf and dust have not 

collected on the terminals.
 On occasion check prior, during and after operation.
CAUTION
 Remove any swarf or dust which may have collected on 

the terminals.
 Failure to do so may result in malfunction.

5. Cleaning on the outside
 When the cordless disc grinder is stained, wipe with a 

soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do 
not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for 
they melt plastics.

6. Cleaning the fi lter
 After use, detach the fi lter and remove any grime or dust 

from the screen with an airgun or other tool. (Fig. 12)
NOTE
○ To clear the unit of grime or dust, periodically run 

the motor in a no-load state and blow dry air into the 
ventilation hole with the fi lter removed.

 Accumulation of grime or dust accumulates in the motor 
can cause damage.

○ After cleaning, make sure to securely attach the fi lter.
7. Storage
 Store the cordless disc grinder in a place in which the 

temperature is less than 40°C, and out of reach of 
children.

NOTE
 Storing lithium-ion batteries.
 Make sure the lithium-ion batteries have been fully 

charged before storing them.
 Prolonged storage (3 months or more) of batteries with 

a low charge may result in performance deterioration, 
signifi cantly reducing battery usage time or rendering 
the batteries incapable of holding a charge.

 However, signifi cantly reduced battery usage time may 
be recovered by repeatedly charging and using the 
batteries two to fi ve times.

 If the battery usage time is extremely short despite 
repeated charging and use, consider the batteries dead 
and purchase new batteries.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

Important notice on the batteries for the HiKOKI 
cordless power tools
Please always use one of our designated genuine 
batteries. We cannot guarantee the safety and 
performance of our cordless power tool when used with 
batteries other than these designated by us, or when 
the battery is disassembled and modifi ed (such as 
disassembly and replacement of cells or other internal 
parts).

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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TROUBLESHOOTING
Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your 
dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

1. Power tool
Symptom Possible cause Remedy

Tool doesn’t run No remaining battery power Charge the battery.
Battery isn’t fully installed. Push the battery in until you hear a click.
Foreign matter is keeping the lock pin 
pressed down.

Remove the foreign matter from the lock pin.

The battery is installed while the switch is 
turned ON.

Turn the switch OFF and then ON again.

Tool suddenly stopped Tool was overburdened Get rid of the problem causing the 
overburden.Overload protection is in operation.

The battery is overheated. Let the battery cool down.
Abnormal noise.
Grinding wheel shakes

Wheel nut is loose. Fully tighten the wheel nut.
The wheel nut, wheel rusher, grinding 
wheel, etc. are improperly installed facing 
the wrong direction.

Check the installed direction and correctly 
install the parts.

Foreign matter is caught between the wheel 
nut, wheel washer, grinding wheel, etc.

Remove the foreign matter.

Brake doesn’t operate 
properly.

Main unit may be at fault. Immediately discontinue use and contact 
your dealer for repairs.

Battery cannot be installed Attempting to install a battery other than that 
specifi ed for the tool.

Please install a multi volt type battery.

2. Charger
Symptom Possible cause Remedy

The charge indicator lamp 
rapidly fl ickers purple, and 
battery charging doesn’t 
begin.

The battery is not inserted all the way. Insert the battery fi rmly.
There is foreign matter in the battery 
terminal or where the battery is attached.

Remove the foreign matter.

The charge indicator lamp 
blinks red, and battery 
charging doesn’t begin.

The battery is not inserted all the way. Insert the battery fi rmly.
The battery is overheated. If left alone, the battery will automatically 

begin charging if its temperature decreases, 
but this may reduce battery life. It is 
recommended that the battery be cooled in 
a well-ventilated location away from direct 
sunlight before charging it.

Battery usage time is short 
even though the battery is 
fully charged.

The battery’s life is depleted. Replace the battery with a new one.

The battery takes a long 
time to charge.

The temperature of the battery, the charger, 
or the surrounding environment is extremely 
low.

Charge the battery indoors or in another 
warmer environment.

The charger’s vents are blocked, causing its 
internal components to overheat.

Avoid blocking the vents.

The cooling fan is not running. Contact a HiKOKI Authorized Service 
Center for repairs.

The USB power lamp 
has switched off  and the 
USB device has stopped 
charging.

The battery’s capacity has become low. Replace the battery with one that has 
capacity remaining.
Plug the charger’s power plug into an 
electric socket.
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Symptom Possible cause Remedy
USB power lamp does not 
switch off  even though the 
USB device has fi nished 
charging.

The USB power lamp lights up green to 
indicate that USB charging is possible.

This is not a malfunction.

It is unclear what the 
charging status of a USB 
device is, or whether its 
charging is complete.

The USB power lamp does not switch off  
even when charging is complete.

Examine the USB device that is charging to 
confi rm its charging status.

Charging of a USB device 
pauses midway.

The charger was plugged into an electrical 
socket while the USB device was being 
charged using the battery as the power 
source.

This is not a malfunction.
The charger pauses USB charging for about 
5 seconds when it is diff erentiating between 
power sources.

A battery was inserted into the charger while 
the USB device was being charged using a 
power socket as the power source.

Charging of the USB device 
pauses midway when the 
battery and the USB device 
are being charged at the 
same time.

The battery has become fully charged. This is not a malfunction.
The charger pauses USB charging for 
about 5 seconds while it checks whether 
the battery has successfully completed 
charging.

Charging of the USB 
device doesn’t start when 
the battery and the USB 
device are being charged 
at the same time.

The remaining battery capacity is extremely 
low.

This is not a malfunction.
When the battery capacity reaches a certain 
level, USB charging automatically begins.
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b) ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล สวมแวนตาปองกันเสมอ
 อุปกรณปองกัน เชน หนากากกันฝุน รองเทากันลื่น หมวกนิรภัย 

หรืออุปกรณอุดหูท่ีเหมาะสม จะลดการบาดเจ็บของรางกายได
c) ปองกันเครื่องจักรทํางานโดยไมตั้งใจ อยาลืมใหสวิทชอยูใน

ตําแหนงปด กอนเสียบไฟและ/หรือตอกับแบตเตอร่ี กอนการ
เก็บ หรือการเคลื่อนยายเคร่ืองมือ

 เม่ือจับเคร่ืองมือไฟฟาเม่ือนิ้วอยูท่ีตัวสวิทซ หรือเม่ือเสียบปล๊ัก
ขณะเปดสวิทซไวอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ

d) เอาสลักปรับแตงหรือประแจออกกอนเปดสวิทซไฟฟา
 สลักหรือประแจท่ีติดกับสวนหมุนของเครื่องมือไฟฟาอาจทําให

คุณบาดเจ็บได
e) อยาเอ้ือมตัว ยืนใหม่ันและสมดุลตลอดเวลา
 ทําใหควบคุมเครื่องมือไฟฟาไดดีข้ึนเมื่อมีเหตุท่ีไมคาดฝน
f) แตงตัวใหรัดกุม อยาสวมเสื้อผาหลวมหรือใชเครื่องประดับ ให

ผม เสื้อผาและถุงมืออยูหางจากชิ้นสวนที่เคลื่อนท่ี
 เสื้อผาหลวม เครื่องประดับหรือผมยาวอาจถูกชิ้นสวนหมุนรั้ง

เขาไป
g) ถาออกแบบเคร่ืองมือไฟฟาไวใหตอกับชุดดูดฝุนหรือเศษวัสดุ 

ใหเช่ือมตอและใชงานอยางถูกตอง
 ใชเครื่องเก็บฝุนเพื่อลดฝุนผงที่อันตราย

4) การใชละบํารุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟา
a) อยาใชเครื่องมือไฟฟาโดยฝนกําลัง ใชเครื่องมือท่ีถูกตองกับ

งานของคุณ
 เครื่องมือไฟฟาท่ีถูกตองจะทํางานไดดีกวาและปลอดภัยกวา ใน

อัตราตามท่ีออกแบบไวแลว
b) อยาใชเครื่องมือไฟฟาถาสวิทซปดเปดไมได
 เครื่องมือไฟฟาท่ีควบคุมดวยสวิทซไมไดจะมีอันตรายและตอง

ซอมเสีย
c) ถอดปลั๊กจากแหลงไฟฟาและ/หรือถอดแบตเตอร่ีออกจากเคร่ือง

มือกลกอนทําการปรับแตงใดๆ เปล่ียนอุปกรณเสริม หรือเก็บ
รักษา

 มาตรการป องกันเช นนี้ จะลดความเสี่ยงของอุบัติ เหตุ ท่ี
เครื่องมือไฟฟาจะเร่ิมทํางานโดยไมไดตั้งใจ

d) เก็บเคร่ืองมือไฟฟาใหหางจากเด็ก และอยายอมใหผูท่ีไมเคยชิน 
กับเคร่ืองมือไฟฟาหรือคําแนะนําเหลานี้ใหใชเครื่องมือไฟฟา

 เครื่องมือไฟฟาเปนสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่ออยูในมือของคนที่
ไมชํานาญ

e) บํารุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟา ตรวจดูศูนยเคลื่อน สวนบิดงอ ชํารุด
หรือสภาพอื่นๆ ท่ีมีผลตอการทํางานของเครื่องมือไฟฟา 

 หากชํารุด ใหซอมแซมเสียกอนใชงาน
 อุบัติเหตุจํานวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟาท่ีบํารุงรักษาไมดีพอ
f) ใหเครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด
 เคร่ืองมือตัดท่ีบํารุงรักษาอยางถูกตองและมีขอบคมจะไมคอย

บิดงอ และควบคุมไดงายกวา
g) ใชเครื่องมือกล อุปกรณเสริม และเครื่องมือช้ินเล็กชิ้นนอย ฯลฯ 

ตามคําแนะนําเหลานี้ โดยคํานึกถึงสภาพการทํางาน และงานที่
จะทํา

 การใชเคร่ืองมือเพ่ือทํางานท่ีแตกตางไปจากส่ิงที่กําหนดไวเหลา
นั้น อาจกอใหเกิดอันตรายได

กฎความปลอดภัยโดยท่ัวไป

 คําเตือน
โปรดอานคําเตือนเพ่ือความปลอดภัยและคําแนะนําท้ังหมด
การไมปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนํา อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต เกิดไฟ
ไหม และ/หรือการบาดเจ็บสาหัสได

บันทึกคําเตือนและคําแนะนําไวสําหรับใชอางอิงในอนาคต

คําวา “เครื่องมือกล” ในคําเตือนนี้ หมายถึงเครื่องมือกลท่ีใชงานกับปล๊ัก
ไฟฟา (มีสายไฟ) หรือใชงานกับแบตเตอร่ี (ไรสาย)

1) พื้นที่ทํางานอยางปลอดภัย
a) รักษาพ้ืนที่ทํางานใหสะอาดและมีแสงสวางเพียงพอ
 สิ่งของที่เกะกะหรือพ้ืนที่มืดจะนํามาซ่ึงอุบัติเหตุ
b) อยาใชเครื่องมือไฟฟาในบรรยากาศท่ีอาจระเบิด เชน มี

ของเหลวไวไฟ แกสหรือฝุน
 เคร่ืองมือไฟฟาอาจเกิดประกายไฟท่ีอาจทําใหฝุนและไอติดไฟ

ได
c) ใชงานเครื่องมือไฟฟาใหไกลจากเด็กและคนเฝาชม
 คนที่วอกแวกทําใหคุณขาดสมาธิในการทํางานได

2) ความปลอดภัยทางไฟฟา
a) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟาตองเหมาะกับเตาเสียบ
 อยาดดัแปลงปลั๊ก
 อยาใชปล๊ักของตัวปรับแรงดันไฟฟากับเคร่ืองมือไฟฟาชนิดท่ี

ตอลงดิน
 ปลั๊กกับเตาเสียบท่ีไมพอดีกันอาจทําใหคุณถูกไฟฟาดูด
b) อยาใหตัวคุณสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีตอลงดิน เชนทอโลหะ 

เครื่องทําความรอน เตาอบ ตูเย็น เปนตน
 อาจถูกไฟฟาดูดถารางกายของคุณตอวงจรลงดิน
c) อยาใหเครื่องมือไฟฟาถูกกบันํ้าฝนหรือความเปยกช้ืน
 นํ้าท่ีเขาไปในเครื่องมือไฟฟาจะเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะถูกไฟฟาดูด
d) อยาใชสายไฟฟาในงานอื่น อยาใชสายเพ่ือห้ิว ดึงหรือ เสียบ

เครื่องมือไฟฟา ใหสายไฟอยูหางจากความรอน นํ้ามัน
ขอบแหลมคมหรือช้ินสวนที่เคลื่อนไหว

 สายท่ีชํารุดหรือตึงอาจทําใหคุณถูกไฟฟาดูดไดงาย
e) เม่ือใชงานเครื่องมือไฟฟานอกอาคาร
 ใชสายพวงชนิดท่ีใชกับนอกอาคารเม่ือใชสายท่ีเหมาะสมจะลด

ความเส่ียงท่ีจะถูกไฟฟาดูด
f) ถาไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องมือกลในสถานที่ท่ีมี

ความช้ืนได ใหใชอุปกรณปองกันไฟดูด (RCD) ในการปองกัน
 ใชอุปกรณปองกันไฟดูดเพื่อลดความเส่ียงการเกิดไฟฟาช็อต

3) ความปลอดภัยสวนบุคคล
a) ระวังตัว ดูสิ่งที่คุณกําลังทํา ใชสามัญสํานึกเมื่อใชเครื่องมือ

ไฟฟา อยาใชเครื่องมือไฟฟาเม่ือคุณออนเพลียหรือกินยา สุรา 
หรือยาเสพติด

 การขาดสติช่ัวขณะเม่ือใชเครื่องมือไฟฟาอาจทําใหคุณบาดเจ็บ
สาหัส
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5) การดูแลรักษาและการใชแบตเตอรี่
a) ชารจแบตเตอร่ีซ้ําโดยใชเคร่ืองชารจตามท่ีผู ผลิตกําหนดไว

เทานั้น
 หากนําเคร่ืองชารจท่ีเหมาะสําหรับใชงานกับแบตเตอร่ีประเภท

อ่ืนมาใชกับแบตเตอร่ีอีกประเภท อาจทําใหเกิดไฟไหมได
b) ใชเคร่ืองมือท่ีตองการกําลังไฟกับแบตเตอร่ีตามประเภทท่ีได

ระบุไวเทานั้น
 การใชแบตเตอร่ีแบบอ่ืนอาจทําใหเกิดไฟไหมและการบาดเจ็บ

ได
c) เม่ือไม ใชงานแบตเตอรี่ ควรเก็บใหหางจากวัตถุท่ีเปนโลหะ 

เชน คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุท่ี
เปนโลหะขนาดเล็กๆ ท่ีสามารถเช่ือมตอข้ัวตอเขาดวยกันได

 การลัดวงจรขั้วตอแบตเตอรี่เขาดวยกันอาจทําใหเกิดแผลไหม
พุพองหรือไฟไหมได

d) ภายใตสภาวะท่ีเปนอันตราย อาจมีของเหลวร่ัวซึมออกจาก
แบตเตอรี่ หามสัมผัสกับของเหลวดังกลาว หากสัมผัสกับ
ของเหลวโดยบังเอิญ ใหลางออกดวยนํ้าสะอาด หากของเหลว
เขาตา ควรรีบไปพบแพทย

 ของเหลวท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทําใหเกิดอาการระคาย
เคืองหรือแผลไหมพุพองได

6) การซอมบํารุง
a) ใหชางซอมท่ีชํานาญเปนผูซอม และเปลี่ยนอะไหลท่ีเปนของแท
 ทําใหเครื่องมือไฟฟามีความปลอดภัย

คําเตือน
เก็บใหพนมือเด็กและผูไมชํานาญ
หากไมไดใช ควรเก็บใหพนมือเด็กและผูไมชํานาญ

คําเตือนความปลอดภัยท่ัวไปสําหรับงานเจียร งานขัด หรือ

งานตัด

a) ออกแบบเคร่ืองมือไฟฟานี้เพ่ือใชกับงานขัดหรืองานตัด โปรดอานคํา
เตือนความปลอดภัย คําแนะนํา ภาพประกอบและรายละเอียดทาง
เทคนิคท่ีมีมาพรอมกับเคร่ืองมือไฟฟานี้

 ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําขางลาง อาจถูกไฟฟาดูด ไฟไหม และ
บาดเจ็บสาหัสได

b) ไมแนะนําใหใชเครื่องมือไฟฟานี้กับงานขัดกระดาษทราย ขัดแปรง
ลวด หรืองานขัดเงา

 หากใชกับงานอ่ืนที่ไมไดออกแบบไว อาจเกิดความเสียหายและบาด
เจ็บสาหัสได

c) อยาใชอุปกรณประกอบท่ีไมไดออกแบบมาเฉพาะ และผูผลิต
เครื่องมือไมไดแนะนําใหใช

 แมจะติดอุปกรณประกอบเขาไดกับเคร่ืองมือไฟฟา ก็อาจไมสามารถ
ทํางานอยางปลอดภัยก็ได

d) อยางนอยท่ีสุด พิกัดความเร็วของอุปกรณประกอบตองเทากับ
ความเร็วสูงสุดท่ีเขียนไวบนเครื่องมือไฟฟา

 ถาอุปกรณประกอบใชความเร็วสูงกวาพิกัดความเร็ว ก็อาจแตก
และปลิววอนได

e) เสนผานศูนยกลางภายนอกและความหนาของอุปกรณประกอบ
ตอง อยูภายในขีดความสามารถของเครื่องมือไฟฟา

 ไมอาจปองกันหรือควบคุมอุปกรณประกอบท่ีผิดขนาดไดอยางเพียง
พอ

f) เกลียวยึดอุปกรณเสริมจะตองตรงกับเกลียวแกนหมุนของเคร่ืองเจียร 
สําหรับอุปกรณเสริมท่ีติดตั้งแบบยึดเขากับหนาแปลน รูยึดอุปกรณ
เสริมจะตองสวมพอดีกับเสนผานศูนยกลางกําหนดตําแหนงของหนา
แปลน 

 อุปกรณเสริมท่ีไมตรงกับอุปกรณยึดของเคร่ืองมือไฟฟา จะแกวงออก
จากตําแหนงสมดุล เกิดการสั่นอยางรุนแรง และอาจสงผลใหสูญเสีย
การควบคุมได

g) อยาใชอุปกรณประกอบท่ีชํารุด กอนการใชงานแตละครั้ง โปรด
ตรวจสอบอุปกรณเสียกอน เชนรอยบ่ินหรือราวท่ีหินเจียร รอย
ราว รอยฉีกหรือสวนสึกหรอผิดปกติท่ีแผนทาบหลัง จุดท่ี
หลวมหรือราวของแปรงลวด เปนตน ถาเคร่ืองมือไฟฟาหรือ
อุปกรณประกอบตกกระแทก ตรวจดูความเสียหายหรือ
เปล่ียนไปใชอุปกรณท่ีไมชํารุด หลังจากตรวจสอบและติดตั้ง
อุปกรณประกอบแลว หันตัวคุณและคนอื่นๆ ออกจาก
ระนาบจานหมุนของอุปกรณ และเปดสวิทซใหเครื่องมือทํางาน
โดยไรแรงกระทําเปนเวลา 1 นาที

 ในชวงที่ทดลองเปดเครื่องนี้ อุปกรณท่ีชํารุดมักแตกออกเปนชิ้นๆ
h) ใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล อาจข้ึนกับลักษณะงาน
 แตควรใชหนากากปองกัน แวนตานิรภัย หรือแวนตากันฝุน 

ใชหนากากกันฝุน จุกปดหู ถุงมือ และผากันเปอนงานชาง
ตามความจําเปน เพ่ือปองกันจากเศษวัสดุหรือช้ินงานที่ปลิวกระจาย

 ชุดปองกันตาตองสามารถยับย้ังเศษวัสดุท่ีปลิวในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ได หนากากกันฝุนหรือชุดชวยหายใจตองสามารถกรอง
อนุภาคเล็กๆ จากการปฏิบัติงานของคุณได ถาทํางานภายใตเสียง
ดังเปนเวลานาน ความสามารถในการไดยินอาจสูญเสียไป

i) ใหคนอื่นๆ ยืนหางจากจุดท่ีทํางานจนปลอดภัยเพียงพอ ผูท่ีเขาไปยัง
พื้นที่ปฏิบัติงานจะตองใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

 เศษของช้ินงานหรืออุปกรณท่ีแตกหักอาจกระเด็น และคนที่อยูติดกับ
พื้นที่ปฏิบัติงานอาจบาดเจ็บได

j) จับเคร่ืองมือไฟฟาท่ีผิวจับซ่ึงเปนฉนวนเทานั้น เม่ือใชงานโดยที่
เครื่องมือตัดอาจแตะกับลวดท่ีมองไมเห็น

 การสัมผัสกับลวดท่ีมี "กระแส" อยูจะทําใหช้ินสวนโลหะของเคร่ืองมือ
ไฟฟาเกิด "กระแส" ดวยและอาจทําใหผูใชงานถูกไฟช็อตได

k) วางสายไฟไมใหอยูใกลกับอุปกรณหมุน
 เพราะวา ถาคุณสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจขาดหรือติด และมือ

หรือแขนของคุณอาจถูกฉุดเขาในอุปกรณหมุนก็ได
l) อยาวางเคร่ืองมือไฟฟาลงจนอุปกรณประกอบหยุดทํางานสนิท

แลว
 เพราะวา อุปกรณหมุนอาจแตะกับพ้ืนและคุณสูญเสียการควบคุมของ

ตัวเครื่องมอืไฟฟาได
m) อยาใหเครื่องมือไฟฟาทํางานเม่ือถือไวขางๆ ตัวคุณ
 เพราะการแตะกับอุปกรณหมุนโดยไมตั้งใจอาจฉุดเสื้อผา ทําให

อุปกรณตัดสวนของรางกายของคุณได
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n) ทําความสะอาดชองระบายอากาศของเคร่ืองมือไฟฟาอยางสมํํ่า
เสมอ

 พัดลมของมอเตอรจะดูดฝุนเขาไปสะสมในเครื่องมือ ทําให
ไฟฟารั่วในชิ้นสวนโลหะได

o) อยาเปดสวิทซเครื่องมือไฟฟาใกลวัสดุท่ีติดไฟได
 เพราะประกายไฟอาจทําใหวัสดุเหลานี้เผาไหม
p) อยาใชอุปกรณประกอบท่ีตองใชนํ้ายาหลอเย็น
 เพราะการใชนํ้าหรือนํ้ายาหลอเย็นอื่นๆ อาจทําใหไฟฟาร่ัว หรือไฟ

ดูดก็ได

แรงผลักและคําเตือน

แรงผลักเปนปฏิกิริยาทันทีจากจานหมุน แผนทาบหลัง แปรง
หรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีติดหรือสะดุด เม่ือติดหรือสะดุด ทําใหอุปกรณ
หมุนหยุดทํางานโดยเร็ว ทําใหเครื่องมือไฟฟาท่ีขาดการควบคุมเลื่อนไป
ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางหมุนของอุปกรณ ในจุดท่ียึดไว
ตัวอยางเชน ถาจานขัดติดหรือสะดุดกับช้ินงาน ขอบของจานท่ี
อยูในรองขัดจะบากผิวของวัสดุ ทําใหจานขัดไหลออกหรือผลักตัว
ออก จานขัดอาจกระโดดเขาหา หรือออกจากตัวผูปฏิบัติงาน โดยข้ึน
กับทิศทางหมุนของจานขณะท่ีสะดุด ในกรณีนี้ จานขัดหยาบก็
อาจแตกไดอีกดวย
แรงผลักเปนผลของการใชเครื่องมือไฟฟาอยางไมถูกตองตามลําดับ 
และ/หรือผิดประเภท หรือผิดเงื่อนไข และอาจเลี่ยงไดโดยใชความ
ระมัดระวังดังตอไปน้ี

a) จับเคร่ืองมือไฟฟาใหแนน วางตําแหนงที่ถูกตองของตัวคุณและ
แขน เพ่ือรับกับแรงตานไดพอเพียง ใชมือถือชวยถามี เพ่ือให
ควบคุมแรงตานหรือแรงบิดไดดีท่ีสุดเม่ือเร่ิมสวิทซเปดเครื่องมือ

 ผูปฏิบัติงานอาจควบคุมแรงบิดหรือแรงตานได ถาใชความระมัด 
ระวังมากพอ

b) อยาวางมือของคุณไวใกลอุปกรณท่ีหมุน
 เพราะอุปกรณเชนนั้นอาจผลักตัวเองมาท่ีมือของคุณก็ได
c) อยายืนในตําแหนงที่เครื่องมือไฟฟาอาจผลักตัวมา เม่ือเกิด

แรงตานข้ึนมา
 แรงตานจะทําใหเครื่องมือไปยังทิศทางหมุนของจานขัด ในจุด

ท่ีสะดุด
d) ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือทํางานกับมุม ขอบท่ีคม เปนตน 

อยากระเดงหรืองัดอุปกรณ
 มุม ขอบคมหรือแอนมักทําใหจานหมุนสะดุด และสูญเสียการ

ควบคุมหรือเกิดแรงตานได
e) อยาติดโซเลื่อยตัดไมหรือฟนเลื่อยตัดไม
 เพราะใบเล่ือยเช นนั้นมักเกิดแรงตานและสูญเสียการควบคุม

ไดบอย

คําเตือนความปลอดภัยเฉพาะสําหรับงานเจียร งานขัด 

หรืองานตัด

a) ใชเฉพาะจานขัดที่ออกแบบเฉพาะสําหรับเครื่องมือไฟฟาของคุณ 
และใชแผนกําบังเฉพาะจานขัดแตละอยาง

 หากใชจานขัดท่ีไมไดออกแบบไวใชกับเคร่ืองมือไฟฟา อาจปองกัน
ไดไมพอ และขาดความปลอดภัย

b) ตองยึดหนาผิวเจียรของหินเจียรศูนยจมใหตํ่ากวาระนาบของขอบ
 แผนกั้น แผนจานที่ติดตั้งอยางไมเหมาะสม โดยยื่นพนจากระนาบ

ขอบแผนกั้น จะไมไดรับการปองกันอยางเพียงพอ
c) ตองติดแผนกําบังเขากับเคร่ืองมือไฟฟาใหแนน และอยูใน

ตําแหนงที่ปลอดภัยสูงสุด เพ่ือใหจานขัดหันเขาหาผูปฏิบัติ
งานไดนอยท่ีสุด

 แผนกั้นจะชวยปองกันผูปฏิบัติงานจากเศษแผนจานที่แตกหัก การ
สัมผัสกับแผนจานโดยไมตั้งใจ รวมถึงประกายไฟซ่ึงอาจทําใหเสื้อผา
ติดไฟได

d) ตองใชจานขัดกับงานท่ีแนะนําไวเทานั้น ตัวอยางเชน: อยาขัดดวย
ดานขางของจานตัดกากเพชร

 เนื่องจากไดออกแบบจานขัดไวเพ่ืองานขัดตามเสนรอบวงแรงกระทํา
ท่ีดานขางของจานอาจทําใหสั่นหรือโยกได

e) ใชหนาแปลนจานขัดท่ีไมชํารุด มีขนาดและรูปทรงถูกตองตาม
จานขัดท่ีคุณเลือก

 หนาแปลนที่เหมาะสมจะรองรับจานขัด และลดโอกาสที่
จานขัดจะแตกหัก หนาแปลนของจานตัดอาจตางจากหนาแปลน
ของจานขัดก็ได

f) อยาใชจานขัดท่ีสึกหรอกับเคร่ืองมือไฟฟาขนาดใหญกวา
 เพราะจานขัดท่ีใชกับเคร่ืองมือขนาดใหญไมเหมาะสมกับเคร่ืองมือ

เล็กที่ความเร็วสูงกวา และอาจแตกกระจายได

คําเตือนความปลอดภัยเพ่ิมเติม เฉพาะสําหรับงานเจียร 

งานขัด หรืองานตัด

a) อยา "แช" จานตัดหรือใหแรงกดมากเกินไป อยาพยายามตัด
ใหเปนรองลึกเกินไป

 ถาใชแรงกดมาก จานขัดจะรับแรงสูงขึ้นและมีความเปราะบางมาก
ข้ึน ทําใหจานขัดบิดหรืองอในรองตัดและอาจเกิดแรงผลักหรือจาน
ตัดอาจแตกได้

b) อยายืนอยูในเสนแนวของจาน และอยูดานหลังของจานหมุน
 ในตําแหนงที่ปฏิบัติงาน จานขัดจะเลื่อนออกหางจากตัวคุณ และ

แรงผลักอาจทําใหจานท่ีกําลังหมุนและตัวเคร่ืองมือว่ิงมาทาง
ตัวคุณก็ได

c) เม่ือจานขัดติดแนน หรือหยุดตัดเนือ่งจากสาเหตุใดๆ ใหปดสวิทซ
เครื่องมือไฟฟา และจับไวนิ่งๆ จนจานขัดหยุดสนิท อยา
พยายามเอาจานตัดออกจากรองตัดเม่ือยังหมุนอยู เพราะอาจเกิด
แรงผลักขึ้นได

 ตรวจหาสาเหตุและแกไขสาเหตุท่ีจานขัดบิดงอเสีย
d) อยาเปดสวิทซอีกเมื่อจานตัดยังอยูในชิ้นงาน
 โปรดเปดสวิทซจนจานหมุนไดความเร็วเต็มท่ี และนําเขาไป ท่ีรอง

ตัดอีกครั้ง
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 เพราะจานตัดอาจงอ ถลาขึ้นหรือผลัก ถาเปดสวิทซเม่ือจานตัดยังฝง
อยูในชิ้นงาน

e) ยึดแทงไมหรือช้ินงานขนาดใหญกวาปกติใหแนนเพื่อไมใหหินเจียร
ฝดและกระดอนกลับ

 ช้ินงานขนาดใหญมักแอนเพราะน้ําหนักของตัวเอง ตองรองรับใตช้ิน
งานใกลเสนของการตัดและใกลขอบของช้ินงานทั้งสองดานของหิน
เจียร

f) ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือตัดใหเปนรูเขาไปในผนังหรือสวน
อ่ืนๆ ท่ีมองไมเห็น

 หินเจียรท่ีย่ืนออกมาอาจตัดทอนํ้า หรือแกส สายไฟ หรือวัตถุอ่ืนๆ 
ซ่ึงอาจทําใหกระดอนกลับได

คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยโดยท่ัวไปสําหรับเคร่ือง

เจียรไฟฟาไรสาย

– ตรวจดูวา รอบหมุนบนจานตัดไมนอยกวารอบหมุนของเครื่องขัด
ไฟฟา

– โปรดแนใจวา ขนาดของจานขัดเหมาะสมกับเคร่ืองขัดไฟฟา;
– เก็บและใชจานขัดตามคําแนะนําของผูผลิต;
– ตรวจสอบจานขัดกอนใชงาน อยาใชจานขัดท่ีแตก ราวหรือชํารุด;
– โปรดแนใจวา ไดติดตั้งจานขัดและสลักไปตามขอกําหนดของ

ผูผลิต;
– โปรดแนใจวา ไดใชกระดาษซับ เม่ือแนบมากับจานขัดแบบกาว และ

เม่ือมีความจําเปน;
– โปรดแนใจวา ติดตั้งและยึดจานขัดไวอยางแนนหนากอนใชงาน 

แลวเปดเครื่องโดยไมไดขัดในตําแหนงที่ปลอดภัยประมาณ 30 วินาที 
หยุดทันทีถามีการสั่นผิดปกติ หรือตรวจพบความผิดปกติอ่ืนๆ ถา
เกิดอาการเชนนี้ ตรวจเช็คเครื่องมือเพ่ือหาสาเหตุเสีย;

– ถาเคร่ืองมือมีแผนกําบังมาดวย อยาใชงานเมื่อถอดแผนกําบังออก
ไป;

– เม่ือใชลอตัดและขัดถู ใหแนใจวาไดนําตัวปองกันลอท่ีเปนอุปกรณ
เสริมมาตรฐานออก และตอตัวปองกันลอท่ีมีตัวปองกันดานขาง 
(จําหนายแยกตางหาก) (รูปท่ี 5);

– อยาใชบูชหรือปลอกแยกเพื่อปรับขนาดจานขัดท่ีมีรูโต;
– ถาเปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาใหใชกับจานขัดรูเกลียว โปรดแนใจวา

เกลียวของจานขัดยาวพอท่ีจะรองรับความยาวของเพลาได;
– ตรวจดูวา ไดรองรับช้ินงานไวแนนหนาแลวยัง;
– อยาใชจานตัดเพื่อขัดดานขาง;
– โปรดแนใจวา เศษวัสดุจากงานขัดไมทําใหเกิดอันตราย เชนไม

กระเด็นใสคน หรือทําใหวัสดุลุกติดไฟ;
– โปรดแนใจวา เปดชองระบายอากาศไวเม่ือทํางานในที่ๆ มีฝุนมาก 

ถาจะตองระบายฝุนออก ในตอนแรกใหถอดออกจากแหลงจายไฟ 
(ใชวัสดุท่ีเปนอโลหะ) และอยาทําใหช้ินสวนภายในเสียหาย;

– ใชอุปกรณปองกันตาและหูเสมอ ควรใชอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลอื่นๆ ตามท่ีจําเปน เชนหนากากกันฝุน ถุงมือ หมวกนิรภัย 
และผาคาดกันเปอน เปนตน;

– โปรดสังเกตวา จานขัดยังหมุนตอไป แมปดสวิทซของเครื่องมือไป
แลวก็ตาม

– อยาใหมีวัตถุแปลกปลอมเขาไปในชองสําหรับใสแบตเตอร่ี
– หามถอดแยกแบตเตอรี่แบบรีชารจและเครื่องชารจ

– หามลัดวงจรแบตเตอรี่แบบรีชารจ
 การลัดวงจรแบตเตอรี่จะทําใหเกิดกระแสไฟและความรอนสูง ซ่ึง

ทําใหแบตเตอร่ีไหมหรือเสียหายได
– หามเผาแบตเตอร่ี
 หากแบตเตอร่ีไหมอาจทําใหเกิดการระเบิดได
– หามใสวัตถุเขาไปในชองระบายอากาศของเคร่ืองชารจ การใสวัตถุ

ท่ีเปนโลหะหรือวัตถุติดไฟไดเขาไปในชองระบายอากาศจะทําใหเกิด
อันตรายจากไฟฟาดูดหรือทําความเสียหายใหเครื่องชารจได

– นําแบตเตอร่ีท่ีซ้ือมากลับไปยังรานทันที หากชารจแบตเตอรี่และ
สามารถใชงานแบตเตอรี่ไดเพียงชวงสั้นๆ เทานั้น หามท้ิงแบตเตอรี่
ท่ีคายประจุจนหมดแลว

คําเตือนดานความปลอดภัยเพ่ิมเติม

1. ตรวจสอบใหแนใจวาหินเจียรศูนยจมท่ีใชงานเปนชนิดท่ีถูกตองและ
ไมแตกหรือชํารุดท่ีพื้นผิว พรอมตรวจสอบวาหินเจียรศูนยจมถูกติด
ตั้งอยางถูกตองและแหวนสกรูขันแนนเพียงพอ

2. ใหแนใจวาปุมกดปลดอยูดวยการกดปุมกดสองหรือสามคร้ังกอนกด
เปดเครื่องมือไฟฟา

3. เพ่ือยืดอายุของเคร่ืองมือ และทํางานไดคุณภาพดีท่ีสุด จะตองไม
ใหเครื่องมือทํางานหนักเกินไปเน่ืองจากใชแรงกดสูง ในงานสวนใหญ 
นํ้าหนักของเครื่องมืออยางเดียวจะเพียงพอในการเจียระไนใหได
ผลดี แรงกดมากเกินไปจะลดความเร็วหมุน ผิวช้ินงานจะเสีย และ
เกิด แรงมากจนลดอายุใชงานของเครื่องมือ

4. หินเจียรจะยังคงหมุนตอหลังจากปดเครื่องแลว
 เม่ือปดสวิทซของเคร่ืองมือ อยาวางลงจนหินเจียรหยุดหมุนแลว 

นอกจากจะเลี่ยงอุบัติเหตุรายแรงแลว ขอควรระวังนี้ยังจะลดฝุน
ผงที่จะเขาไปในตัวเครื่องมืออีกดวย

5. ควรถอดออกจากแหลงจายไฟ ถาไมไดใชงานเครื่องใชไฟฟาอยู
6. กอนประกอบหรือถอดหินเจียรศูนยจม จะตองปดการทํางานของ

เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากเตารับเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุรายแรง
7. ระวังแรงผลักจากเบรก
 เครื่องเจียรไรสายนี้มีเบรกไฟฟาท่ีทํางานเม่ือปลอยสวิตช โดยจะมี

แรงผลักเล็กนอยเม่ือเบรกทํางาน โปรดแนใจวาไดยึดตัวเครื่องมือไว
อยางมั่นคง

8. หามใชงานผลิตภัณฑหากเคร่ืองมือหรือข้ัวแบตเตอร่ี (แบตเตอรี่
เมาท) มีการเปลี่ยนรูปราง

 การใสแบตเตอรี่สามารถทําใหเกิดการลัดวงจรซึ่งสงผลใหเกิดการ
ปลอยควันหรือเกิดประกายไฟได

9. รักษาข้ัวตอของเคร่ืองมือ (แบตเตอรี่เมาท) ไมใหมีเศษไมหรือเศษ
โลหะและฝุน

○ กอนใชงาน ใหแนใจวาเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนไมสะสมอยู
บริเวณข้ัวตอ

○ ระหวางใชงาน หลีกเลี่ยงไมใหเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนจากเครื่อง
ตกลงไปในแบตเตอรี่

○ เม่ือหยุดการทํางานไวช่ัวคราวหรือหลังใชงาน หามวางเคร่ืองมือไว
ในที่ท่ีเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนตกลงไปในแบตเตอรี่ได

 หากเกิดเหตุการณดังกลาวจะทําใหเกิดการลัดวงจรซึ่งสงผลใหเกิด
การปลอยควันหรือเกิดประกายไฟได
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คําเตือนสําหรับแบตเตอร่ีและเครื่องชารจ

1. ชารจแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม -10–40°C ทุกครั้ง หากอุณหภูมิ
ตํ่ากวา -10°C จะทําใหชารจเกินซึ่งกอใหเกิดอันตรายได ไมสามารถ
ชารจแบตเตอรี่ในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 40°C ได

 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการชารจอยูท่ี 20–25°C

2. หามใชงานเครื่องชารจตอเน่ือง
 เม่ือทําการชารจครั้งหนึ่งเสร็จสิ้นลง ควรปลอยเคร่ืองชารจท้ิงไว

ประมาณ 15 นาที กอนทําการชารจแบตเตอรี่ครั้งตอไป
3. อยาใหมีวัตถุแปลกปลอมเขาไปในชองสําหรับใสแบตเตอร่ี
4. หามถอดแยกแบตเตอรี่แบบรีชารจ หรือเคร่ืองชารจ
5. หามลัดวงจรแบตเตอรี่แบบรีชารจ
 การลัดวงจรแบตเตอรี่จะทําใหเกิดกระแสไฟและความรอนสูง ซ่ึง

ทําใหแบตเตอรี่ไหมหรือเสียหายได
6. หามเผาแบตเตอร่ี
 หากแบตเตอร่ีไหมอาจทําใหเกิดการระเบิดได
7. การใชงานแบตเตอรี่ท่ีคายประจุจนหมดแลวจะทําใหเคร่ืองชารจเสีย

หาย
8. นําแบตเตอร่ีท่ีซ้ือมากลับไปยังรานทันที หากชารจแบตเตอร่ีและ

สามารถใชงานแบตเตอรี่ไดเพียงชวงสั้นๆ เทานั้น หามท้ิงแบตเตอรี่
ท่ีคายประจุจนหมดแลว

9. หามใสวัตถุเขาไปในชองระบายอากาศของเคร่ืองชารจ
 การใสวัตถุท่ีเปนโลหะหรือวัตถุติดไฟไดเขาไปในชองระบายอากาศจะ

ทําใหเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดหรือทําความเสียหายใหเครื่องชารจ
ได

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน

เพ่ือยืดอายุการใชงาน แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีฟงกช่ันการปองกันเพื่อ
หยุดการปลอยพลังงาน
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณในขอ 1 ถึง 3 ท่ีมีการอธิบายดานลางในขณะท่ี
ใชผลิตภัณฑนี้ แมวาคุณจะกําลังดึงสวิตช มอเตอรอาจหยุดหมุน เปน
ปญหาปญหา แตเปนผลของฟงกช่ันการปองกัน
1. เม่ือพลังงานที่เหลืออยูของแบตเตอร่ีหมดไป มอเตอรจะหยุดหมุน
 ในกรณีดังกลาว ใหชารจแบตเตอรี่ทันที
2. ถาเคร่ืองมือมีการใชงานเกินพิกัด มอเตอรอาจหยุดหมุน ในกรณี

นี้ ใหปลอยสวิตชของเครื่องมือ และกําจัดสาเหตุของการทํางานเกิน
พิกัด หลังจากนั้น คุณสามารถใชเครื่องมือตอไปไดอีกครั้ง

3. ถาแบตเตอร่ีรอนเกินไปภายใตการใชงานเกิดพิกัด แบตเตอรี่อาจ
หยุดจายพลังงาน

 ในกรณีนี้ ใหหยุดการใชแบตเตอร่ี และปลอยใหแบตเตอร่ีเย็นลง หลัง
จากนั้น คุณสามารถใชเครื่องมือตอไปไดอีกครั้ง

ย่ิงไปกวานั้น โปรดใสใจถึงคําเตือนและขอควรระวังตอไปน้ี

คําเตือน
เพ่ือปองกันการรั่วของแบตเตอร่ี การสรางความรอน การปลอยควัน การ
ระเบิด หรือการเกิดประกายไฟ โปรดมั่นใจวาคุณใสใจถึงขอควรระวังตอ
ไปน้ี

1. ตรวจดูใหแนใจวา ไมมีการสะสมของเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนใน
แบตเตอรี่

○ ระหวางการทํางาน ใหแนใจวาเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนไมตกลง
ไปบนแบตเตอร่ี

○ ตรวจดูใหแนใจวาเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนที่ตกลงไปบนเครื่องมือ
ไฟฟา ไมสะสมบนแบตเตอรี่

○ อยาเก็บแบตเตอร่ีท่ีไมไดใชในสถานที่ซ่ึงสัมผัสถูกเศษไมหรือเศษ
โลหะและฝุน

○ กอนท่ีจะเก็บแบตเตอร่ี ใหปดเศษไมหรือเศษโลหะและฝุนที่ติดอยู
ออก และอยาเก็บไวท่ีเดียวกับช้ินสวนที่เปนโลหะ (สกรู ตะปู ฯลฯ)

2. อยาแทงแบตเตอร่ีดวยวัตถุท่ีแหลม เชน ตะปู ตอกดวยคอน ยืนบน 
โยน หรือปลอยใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง

3. อยาใชแบตเตอร่ีท่ีมีลักษณะเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนรูปราง
4. อยาใชแบตเตอร่ีโดยใสข้ัวกลับดาน
5. อยาเช่ือมตอเขากับเตาเสียบไฟฟา หรือรูเสียบท่ีจุดบุหร่ีในรถยนต

โดยตรง
6. อยาใชแบตเตอร่ีสําหรับวัตถุประสงคท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุ
7. ถาการชารจแบตเตอรี่ไมสมบูรณ แมวาถึงเวลาการชารจท่ีระบุแลว 

ใหหยุดการชารจแบตเตอรี่ทันที
8. อยาวาง หรือปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสถูกอุณหภูมิท่ีสูง หรือความดัน

สูง เชน ในเตาไมโครเวฟ ตูอบ หรือภาชนะท่ีมีความดันสูง
9. เม่ือแบตเตอร่ีรั่ว หรือไดกลิ่นผิดปกติ ใหเก็บแบตเตอร่ีใหหางจากไฟ

ทันที
10. อยาใชในสถานที่ซ่ึงมีการสรางประจุไฟฟาสถิตอยางรุนแรง
11. ถาแบตเตอร่ีรั่ว มีกลิ่นผิดปกติ เกิดความรอน เปล่ียนสี หรือมีรูปราง

เปล่ียนไป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ ระหวางการใชงาน การชารจ 
หรือขณะท่ีเก็บ ใหนําออกจากอุปกรณ หรือเคร่ืองชารจแบตเตอรี่
ทันที และหยุดการใชงาน

12. หามจุมแบตเตอร่ีหรือใหของเหลวใดๆ เขาไปในแบตเตอร่ี ของเหลว
แทรกซึมท่ีนําไฟฟา เชน นํ้า สามารถทําใหเกิดไฟไหม หรือ ระเบิด
ได จัดเก็บแบตเตอร่ีในที่เย็นและแหง อยูหางจากวัตถุท่ีติดไฟไดงาย 
หลีกเลี่ยงท่ีท่ีมีแกสกัดกรอนในอากาศ

ขอควรระวัง
1. ถาของเหลวท่ีรั่วจากแบตเตอรี่เขาตา อยาขย้ีตา ใหลางออกดวยนํ้า

สะอาด เชน นํ้ากอก และรีบไปพบแพทยทันที
 ถาปลอยท้ิงไวโดยไมไดรักษา ของเหลวอาจทําใหเกิดปญหากับ

ดวงตาได
2. ถาของเหลวท่ีรั่วจากแบตเตอรี่สัมผัสถูกผิวหนังหรือเสื้อผา ใหลาง

ออกดวยนํ้าสะอาด เชน นํ้ากอกทันที
 มีความเปนไปไดท่ีของเหลวนี้สามารถทําใหเกิดการระคายเคืองตอ

ผิวหนัง
3. ถาคุณพบสนิม กลิ่นที่ผิดปกติ การรอนเกินไป การเปลี่ยนสี การ

เปล่ียนรูปราง และ/หรือสิ่งปกติอ่ืนๆ ในขณะท่ีใชแบตเตอรี่เปนครั้ง
แรก อยาใช และสงแบตเตอรี่กลับคืนไปยังผูจําหนาย หรือตัวแทน
จําหนายของคุณ

คําเตือน
หากมีสิ่งแปลกปลอมเขาสูกระแสไฟฟาท่ีข้ัวของแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน 
แบตเตอรี่อาจจะชอต กอใหเกิดไฟไหม การเก็บแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
ตองปฏิบัติตามกฎที่มีในรายละเอียดดังตอไปน้ี
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○ อยาวางเศษโลหะตาง ๆ ตะปู และสายไฟท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟา
เชนลวดเหล็กและลวดทองแดงในกรณีท่ีจัดเก็บ

○ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการช็อต ใหใสแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือหรือใส
ฝาครอบแบตเตอร่ีอยางปลอดภัยจนมองไมเห็นรูระบายอากาศ 

เกี่ยวกับการขนสงแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน

เม่ือขนสงแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน โปรดสังเกตตามขอควรระวังดังตอไป
นี้
คําเตือน
แจงบริษัทท่ีทําการขนสงใหทราบวาภายในกลองบรรจุแบตเตอร่ีลิเธียม-
ไอออน ใหขอมูลบริษัทเก่ียวกับการปลอยพลังงาน และปฏิบัติตามคํา
แนะนําของบริษัทขนสงเมื่อเตรียมการขนสง
○ แบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออนท่ีมีการปลอยพลังงานออกมามากกวา 

100 Wh ถือเปนสินคาอันตรายตามการจําแนกสินคา และตองมีข้ัน
ตอนปฏิบัติเปนพิเศษ

○ สําหรับการขนสงไปตางประเทศ คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายสากล 
และกฎหรือขอปฏิบัติของประเทศปลายทาง

○ หากติดตั้ง BSL36B18 ในเครื่องมือไฟฟา การปลอยพลังงานจะเกิน 
100 Wh และเครื่องจะถูกจัดประเภทเปนสินคาอันตรายสําหรับการ
จัดประเภทการขนสง

Wh
การปลอยพลังงาน

ตัวเลข 2 ถึง 3 หลัก

ขอควรระวังในการตออุปกรณ USB (UC18YSL3)

เม่ือเกิดปญหาท่ีไมคาดคิด ขอมูลในอุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตอกับ
ผลิตภัณฑนี้อาจเสียหายหรือสูญหายได ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําการ
สํารองขอมูลใดๆ ท่ีอยูในอุปกรณ USB ไวแลว กอนนํามาใชงานกับ
ผลิตภัณฑนี้
พึงระลึกวาบริษัทของเราไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ สําหรับขอมูลที่บันทึกไว
ในอุปกรณ USB ท่ีไดรับความเสียหายหรือสูญหาย รวมไปถึงการชํารุด
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับอุปกรณท่ีนํามาเช่ือมตอ
คําเตือน
○ กอนใชงาน ใหตรวจเช็คสาย USB ท่ีเช่ือมตอ เพ่ือหาการชํารุดหรือ

ความเสียหาย
 การใชสาย USB ท่ีชํารุดหรือเสียหายอาจเปนสาเหตุใหเกิดควันหรือ

การระเบิดได
○ เม่ือไมไดใชงานผลิตภัณฑนี้ ใหปดพอรต USB ไวดวยฝาครอบยาง
 ฝุนละอองหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเกาะในพอรต USB อาจเปนสาเหตุใหเกิด

ควันหรือการระเบิดได
หมายเหตุ
○ อาจมีการหยุดพักเปนครั้งคราวระหวางท่ีชารจ USB ซ้ํา

○ เม่ือไมไดชารจอุปกรณ USB ให ถอดอุปกรณ USB ออกจากเครื่อง
ชารจ

 การไมปฏิบัติตามอาจไมเพียงลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ของ
อุปกรณ USB แลว แตอาจยังมีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุท่ีไมคาดคิดได 

○ อาจไมสามารถชารจอุปกรณ USB บางตัวได เนื่องจากขึ้นอยูกับ
ชนิดของอุปกรณนั้นๆ

ช่ือช้ินสวนอะไหล (รูปท่ี 1–รูปท่ี 15)

มอเตอร
สวิตชแสดงสถานะระดับ
แบตเตอรี่

แผนปาย
ไฟแสดงสถานะระดับ
แบตเตอรี่

สลักล็อก คันโยก

มือจับขาง ประแจหกเหล่ียม

ตัวกรอบของเกียร เครื่องลางลอ (E)

หินเจียรศูนยจม แหวนสกรู

สลักเกลียวหัวจม
หกเหล่ียม M5

ประแจ

แผนกําบังลอ มีตัวปองกันดานขาง

แผนกรอง ลอตัดและขัดถู

ล็อกสวิตช กานล็อก

สวิตช ไฟแสดงโหมด

สวิตชแสดงสถานะโหมด
อัตโนมัติ

ฝาปดยาง

แบตเตอรี่ ชองเสียบ USB

ตัวล็อค สาย USB

ไฟแสดงสถานะการชารจ

สัญลักษณ

คําเตือน
 สัญลักษณท่ีใชกับอุปกรณมีดังตอไปน้ี ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเขาใจ

ความหมายเปนอยางดีกอนใชงาน

G3618DA: เครื่องเจียรไรสาย

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผูใชจะตองอานคูมือ
การใชงาน

สวมอุปกรณปองกันดวงตาทุกครั้ง

V แรงดันไฟฟาพิกัด

n ความเร็วพิกัด

n0 อัตราความเร็วหมุนอิสระ
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/min การหมุนหรือรอบการทํางานตอนาที

การเปดเครื่อง

การปดเครื่อง

Lock
ล็อกอยูท่ีตําแหนง “เปด”

ถอดแบตเตอร่ี

 
คําเตือน

สวิตชแสดงสถานะแบตเตอรี่ท่ีเหลือ

แบตเตอรี่

ไฟสวาง ;
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือมากกวา 75%

ไฟสวาง ;
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือ 50%–75%

ไฟสวาง ;
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือ 25%–50%

ไฟสวาง ;
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือนอยกวา 25%

ไฟกระพริบ ;
พลังงานแบตเตอรี่คงเหลือใกลหมด ทําการรีชารจ
แบตเตอรี่ใหเร็วท่ีสุด

ไฟกระพริบ ;
ระงับการปลอยพลังงานชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิสูง ถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและปลอยใหเย็นลง

ไฟกระพริบ ;
ระงับการปลอยพลังงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดความลม
เหลวหรือทํางานผิดปกติ ปญหาอาจเกิดขึ้นที่แบตเตอรี่ 
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณมาตรฐาน

นอกจากตัวเครื่อง (1 เครื่อง) แลว ภายในแพ็คเกจยังประกอบดวย
อุปกรณเสริมท่ีระบุในหนา 29 ดวย

อาจเปล่ียนแปลงอุปกรณมาตรฐานไดโดยไมตองแจงลวงหนา

การใชงาน

○ กําจัดตะกรันหลอและตกแตงผิวของวัสดุเหล็ก ทองเหลืองและ 
อะลูมิเนียม และชิ้นงานหลอ

○ เจียระไนช้ินสวนเช่ือมหรือหนาตัดท่ีตัดดวยหัวตัดแกส
○ การขัดเรซินสังเคราะห หินชนวน อิฐ หินออน และอื่นๆ

รายละเอียดจําเพาะ

1. เครื่องมือไฟฟา

รุน G3618DA

แรงดันไฟฟา 36 V

พิกัดความเร็ว
5300 /นาที

โหมดอัตโนมัติ: 3200 /นาที

แผนจาน

เสนผาศูนยกลาง
นอกของแผนจาน

180 มม.

เสนผาศูนยกลางรู
แผนจาน

22.23 มม.

ความหนาของ
แผนจาน

6 มม.

ความเร็วรอบนอก 80 ม/วินาที

แบตเตอรี่ท่ีใชงานไดกับ
เครื่องมือรุนนี้*

BSL36B18

นํ้าหนัก 4.7 กก.

*  แบตเตอรี่ท่ีมีอยู (BSL3660/3620/3626, รุน BSL18xx, ฯลฯ) และ
อะแดปเตอร AC/DC (ET36A) ไมสามารถใชกับเคร่ืองมือนี้ได

หมายเหตุ
 เนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนาอันตอเน่ืองของ HiKOKI ราย

ละเอียดในเรื่องนี้จะไมมีการแจงใหทราบลวงหนา
การควบคุมอิเล็กทรอนิกส
● ซอฟตสตารท
 ลดแรงถีบท่ีมีตอผูใชงานดวยการจัดการจํานวนการหมุนในชวงเร่ิม

ตนใชงาน
● ฟงกช่ันการเบรก
 เบรกจะทํางานเม่ือปดสวิตชซ่ึงจะหยุดการหมุนของมอเตอร
● การปองกันการเกิดความรอนสูงเกินไป
 คุณสมบัติการปองกันนี้จะตัดพลังงานมอเตอรและหยุดเครื่องมือ

ไฟฟาจากการเกิดความรอนของมอเตอรสูงเกินไปขณะตัด
 เม่ือการปองกันการเกิดความรอนสูงเกินไปเร่ิมทํางาน มอเตอรจะ

หยุดทํางาน
 ในกรณีนี้ ใหปลอยสวิตชเครื่องมือและปลอยไวสักครูใหเครื่องมือเย็น

ลง
 หลังจากนั้นคุณจะสามารถใชงานไดอีกครั้ง
● การปองกันการใชงานเครื่องหนัก
 คุณสมบัติการปองกันนี้จะตัดพลังงานมอเตอรจากการใชงานท่ีหนัก

เกินไปหรือลดความเร็วของการหมุนขณะตัดอยางชัดเจน
 เม่ือการปองกันการใชงานเครื่องหนักเริ่มทํางาน มอเตอรจะหยุด

ทํางาน
 ในกรณีนี้ ใหปลอยสวิตชเครื่องมือและกําจัดสาเหตุของการใชงาน

เครื่องหนัก
 หลังจากนั้นคุณจะสามารถใชงานไดอีกครั้ง
● ฟงกช่ันปองกันการเริ่มงานใหม
 เม่ือไฟยังเปดอยู เครื่องมือจะไมเริ่มทํางานใหมเม่ือแบตเตอร่ีติดตั้ง

อยู ฟงกช่ันนี้สามารถยกเลิกไดเม่ือปดการใชงานเครื่องมือ
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ตารางท่ี 1

สัญลักษณของไฟแสดงสถานะการชารจ

ชารจไฟ
แสดงสถานะ
(สีแดง / 
สีนํ้าเงิน / 
สีเขียว / 
สีมวง)

กอนการชารจ
กะพริบ
(สีแดง)

สวางเปนเวลา 0.5 วินาที ไมสวางเปนเวลา 
0.5 วินาที (ดับเปนเวลา 0.5 วินาที) ตอเขากับแหลงจายไฟ

ในขณะที่ชารจ

กะพริบ
(สีนํ้าเงิน)

สวางเปนเวลา 0.5 วินาที ไมสวางเปนเวลา 1 วินาที 
(ดับเปนเวลา 1 วินาที)

ความจุไฟฟาของแบตเตอร่ีเหลือนอย
กวา 50%

กะพริบ
(สีนํ้าเงิน)

สวางเปนเวลา 1 วินาที ไมสวางเปนเวลา 0.5 วินาที 
(ดับเปนเวลา 0.5 วินาที)

ความจุไฟฟาของแบตเตอร่ีเหลือนอย
กวา 80%

สวาง
(สีนํ้าเงิน)

สวางตอเน่ือง ความจุไฟฟาของแบตเตอร่ีเหลือมากกวา 
80%

การชารจ
สมบูรณ

สวาง
(สีเขียว)

สวางตอเน่ือง

(เสียงเตือนดังตอเน่ือง: ประมาณ 6 วินาที)

สแตนดบาย
เนื่องจากรอน
เกินไป

กะพริบ
(สีแดง)

สวางเปนเวลา 0.3 วินาที ไมสวางเปนเวลา 
0.3 วินาที (ดับเปนเวลา 0.3 วินาที)

แบตเตอรี่รอนเกินไป
ไมสามารถชารจได
(การชารจจะเร่ิมเม่ือแบตเตอร่ีเย็นลง)

การชารจไม
สามารถทําได

กระพริบถี่
(สีมวง)

สวางเปนเวลา 0.1 วินาที ไมสวางเปนเวลา 
0.1 วินาที (ดับเปนเวลา 0.1 วินาที)

(เสียงเตือนดังเปนชวงๆ: ประมาณ 2 วินาที)

แบตเตอรี่หรือเคร่ืองชารจทํางานผิดปกติ

2. แบตเตอรี่

รุน BSL36B18

แรงดันไฟฟา 36 V / 18 V (สลับโดยอัตโนมัติ*)

ความจุแบตเตอรี่
4.0 Ah / 8.0 Ah

(สลับโดยอัตโนมัติ*)

ผลิตภัณฑไรสายท่ีใชงาน
ได**

ผลิตภัณฑรุนหลายแรงดัน, 18 V

เครื่องชารจท่ีใชงานได
เครื่องชารจแบบเลื่อนสําหรับ
แบตเตอรี่ิลิเธียม-ไอออน

* ตัวเครื่องมือจะสลับเองโดยอัตโนมัติ
** โปรดอานรายละเอียดไดในแคตตาล็อกท่ัวไป

3. เครื่องชารจ

รุน UC18YSL3

แรงดันไฟชารจ 14.4 V–18 V

นํ้าหนัก 0.6 กก.

การชารจ

กอนการใชสวานไขควง ใหทําการชารจแบตเตอรี่ดังนี้
1. เช่ือมตอสายไฟเคร่ืองชารจกับเตารับ
 เม่ือเช่ือมตอปล๊ักของเครื่องชารจกับเตารับแลว ไฟแสดงสถานะการ

ชารจจะกะพริบเปนสีแดง (ทุก 1 วินาที)
2. ใสแบตเตอรี่ลงในเครื่องชารจ
 เสียบแบตเตอร่ีเขาในแทนชารจตามรูปท่ี 3 (ในหนา 2)
3. การชารจ
 เม่ือใสแบตเตอรี่ลงในเครื่องชารจ ไฟแสดงสถานะการชารจจะ

กะพริบเปนสีฟา
 เม่ือแบตเตอร่ีชารจเต็มแลว ไฟแสดงสถานะการชารจจะสวางเปนสี

เขียว (ดูตารางท่ี 1)
(1) ตัวแสดงสถานะไฟแสดงสถานะการชารจ
 ตัวแสดงสถานะของไฟแสดงสถานะการชารจจะแสดงในตารางท่ี 1 

ตามสภาพของเครื่องชารจ หรือแบตเตอร่ีท่ีสามารถชารจใหมได
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(2) เกี่ยวกับอุณหภูมิและเวลาชารจของแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําได
 อุณหภูมิและเวลาการชารจจะเปนคาท่ีแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2

เครื่องชารจ UC18YSL3

แบตเตอรี่

ประเภทของแบตเตอร่ี Li-ion

อุณหภูมิซ่ึงแบตเตอรี่สามารถ
ชารจใหมได

0oC–50oC

แรงดันไฟชารจ โวลต 14.4 18

เวลาในการชารจโดย
ประมาณ (ท่ี 20oC)

รุน BSL14xx รุน BSL18xx
รุนที่มีโวลตหลาย

ระดับ

(4 เซลล) (8 เซลล) (5 เซลล) (10 เซลล) (10 เซลล)

นาที

BSL1415S : 15
BSL1415 : 15
BSL1415X : 15
BSL1420 : 20
BSL1425 : 25
BSL1430C : 30

BSL1430 : 20
BSL1440 : 26
BSL1450 : 32
BSL1460 : 38

BSL1815S : 15
BSL1815 : 15
BSL1815X : 15
BSL1820 : 20
BSL1825 : 25
BSL1830C : 30
BSL1850C : 32

BSL1830 : 20
BSL1840 : 26
BSL1850 : 32 
BSL1860 : 38

BSL36A18 : 32
BSL36B18 : 52

USB
แรงดันไฟชารจ V 5

กระแสชารจประจุ A 2

ขอควรระวัง
○ หากชารจแบตเตอรี่ในขณะท่ีแบตเตอรี่รอน เนื่องจากวางไวใน

สถานที่ท่ีสัมผัสกับแสงอาทิตยโดยตรงเปนเวลานาน หรือเพ่ิงใชงาน
แบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะการชารจของเครื่องชารจจะสวางเปน
เวลา 0.3 วินาที และจะไมสวางเปนเวลา 0.3 วินาที (ดับเปนเวลา 
0.3 วินาที) ในกรณีดังกลาว ใหแบตเตอรี่เย็นลงกอน จากนั้นจึงเริ่ม
ชารจ

○ เม่ือไฟแสดงสถานะการชารจกะพริบ (ในระยะหาง 0.2 วินาที) ตรวจ
สอบและนําสิ่งแปลกปลอมในชองตอแบตเตอร่ีของเคร่ืองชารจออก  
หากไมมีวัตถุแปลกปลอม เปนไปไดวาแบตเตอร่ีหรือแทนชารจ
ทํางานผิดพลาด นําสงศูนยใหบริการท่ีไดรับอนุญาต

○ เนื่องจากคอมพิวเตอรขนาดเล็กในตัวใชเวลา 3 วินาที ในการยืนยัน
วาแบตเตอร่ีท่ีชารจกับ UC18YSL3 ถูกนําออกแลว ใหรออยางนอย 
3 วินาที กอนใสกลับเขาไปชารจ หากใสแบตเตอรี่ภายใน 3 วินาที 
แบตเตอรี่อาจจะไมไดชารจ

หมายเหตุ
 เวลาการชารจอาจแตกตางกันไปตามอุณหภูมิแวดลอมและแรงดัน

จากแหลงจายพลังงาน
4. ถอดสายไฟเคร่ืองชารจออกจากเตาเสียบ
5. จับเคร่ืองชารจใหแนนแลวดึงแบตเตอรี่ออก
หมายเหตุ
 ใหม่ันใจวาไดดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชารจหลังใชงานและเก็บ

เรียบรอยแลว

เรื่องการปลอยกระแสไฟฟาของแบตเตอร่ีใหมหรืออ่ืน ๆ

 เนื่องจากสารเคมีภายในแบตเตอร่ีใหมและแบตเตอร่ีท่ียังไมไดใชงาน
เปนระยะเวลาหน่ึงไมไดเริ่มใชงาน อาจทําใหเกิดการปลอยกระแส
ไฟฟาตํ่าเม่ือเร่ิมใชงานครั้งแรกและครั้งที่สอง สถานการณนี้จะเกิด
ข้ึนชั่วคราว และจะกลับมาชารจไดปกติโดยชารจแบตเตอร่ี 2–3 ครั้ง

วิธียืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

(1) ชารจแบตเตอรี่กอนท่ีแบตเตอรี่จะหมด
 เม่ือคุณรูสึกวาเคร่ืองมือไฟออน ใหหยุดใชงานเครื่องมือและชารจ

แบตเตอรี่ หากใชงานเครื่องมือตอเน่ืองและทําใหกระแสไฟออนกําลัง 
แบตเตอรี่อาจเสียหายและมีอายุการใชงานสั้นลง

(2) หลีกเลี่ยงการชารจเม่ือมีอุณหภูมิสูง
 แบตเตอรี่ท่ีชารจไดจะรอนข้ึนทันทีหลังการใชงาน หากชารจ

แบตเตอรี่หลังการใชงานทันที จะทําใหสารเคมีภายในแบตเตอรี่เสื่อม
และอายุการใชงานจะสั้นลง ปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลงสักพักแลวคอย
ชารจใหม
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การติดตั้งและการใชงาน

การดําเนินการ รูป หนา

การถอดและการใสแบตเตอรี่ 2 2

การชารจ 3 2

ไฟแสดงระดับแบตเตอร่ีท่ีเหลือ 4 2

การติดและการปรับแกกําบังหินเจียร 5 2

การยึดมือจับขาง 6 3

การประกอบหินเจียรศูนยจม*1 7 3

การประกอบแผนจานตัด*1 8 3

การใชงานสวิตช 9-a 4

การใชงานสวิตช (แบบมีล็อก)*2 9-b 4

ปรับจํานวนรอบการหมุน*3 10 4

มุมการเจียรและวิธีการเจียร 11 4

การถอดแผนกรอง 12 5

การชารจอุปกรณ USB จากเตารับไฟฟา 13-a 5

การชารจอุปกรณ USB และแบตเตอรี่จาก
เตารับไฟฟา 13-b 5

วิธีการรีชารจอุปกรณ USB 14 5

เม่ือชารจอุปกรณ USB เสร็จสิ้น 15 5

การเลือกอุปกรณเสริม – 30

*1 คําเตือน
 กอนใชงาน ใหขันแหวนสกรูใหแนนดวยประแจท่ีใหมา
 หากขันไมแนนอาจสงผลแหวนสกรูหลวมเม่ือเบรกทํางานใน

ขณะจะหยุด
  หมายเหตุ

 เครื่องลางลอสําหรับสินคานี้โดยเฉพาะ หามใชกับสินคาอ่ืน ๆ
*2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับพ้ืนที่
*3 เกี่ยวกับฟงกช่ันการเปลี่ยนโหมดและไฟแสดงโหมด
 เม่ือติดตั้งแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดเขากับตัวเครื่องและเครื่องเปด 

การกดสวิตชเปล่ียนโหมดจะสลับโหมดการทํางานเปนโหมดอัตโนมัติ 
ขณะอยูในโหมดอัตโนมัติ ไฟแสดงโหมดจะยังคงสวางอยู

○ ในโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ไดโดยการลดจํานวนรอบการหมุนสูงสุดในขณะท่ีอยูในสถานะไรแรง
กระทํา

 ขณะอยูในโหมดอัตโนมัติ จํานวนรอบการหมุนจะเพ่ิมข้ึนหากแรง
กระทํามากข้ึนระหวางการทํางาน

 ในทางกลับกัน จํานวนรอบการหมุนจะนอยลงหากแรงกระทําลดลง
ระหวางการทํางาน

○ ผลิตภัณฑนี้มีฟงกช่ันการปองกัน
 เม่ือใชงานฟงกช่ันการปองกันที่กลาวถึงดานลาง ไฟแสดงโหมดจะ

กะพริบ

 [ฟงกช่ันการปองกันการใชงานเครื่องหนัก]
 การทํางานจะหยุดเนื่องจากมีการใชงานเครื่องหนักเกินไป
 ลองใชงานเครื่องอีกครั้งเมื่อนําสิ่งที่ทําใหเกิดการใชงานเครื่องหนัก

ออกไปแลว

 [ฟงกช่ันปองกันอุณหภูมิ]
 การทํางานจะหยุดเนื่องจากเครื่องรอนเกินไป
 ปลอยใหเครื่องเย็นลงในตําแหนงที่มีร มเงาและมีอากาศถายเท

สะดวก
 ลองใชงานเครื่องอีกครั้งหลังจากที่เครื่องเย็นลงพอสมควรแลว

การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบหินเจียรศูนยจม
 โปรดแนใจวา หินเจียรศูนยจมไมมีรอยราวและรอยบ่ินที่ผิว
2. การตรวจสอบสกรูยึด
 ใหตรวจสอบสกรูยึดเสมอ และใหขันไวอยางถูกตอง ถาสกรูหลวม ให

ขันเสียใหมโดยทันที มิฉะน้ันอาจเกิดอันตรายมาก
3. การบํารุงรักษามอเตอร
 การขดลวดของมอเตอร เป นหัวใจสําคัญของเครื่องมือไฟฟา 

ใหใชความระมัดระวังเพื่อไมใหขดลวดของมอเตอรชํารุดและ/หรือ 
เปยกนํ้าหรือนํ้ามัน

4. การตรวจสอบข้ัวตอ (เครื่องมือและแบตเตอรี่)
 ตรวจดูใหแนใจวาไมมีการสะสมของเศษไมหรือเศษโหะและฝุนในขั้ว

ตอ
 การตรวจสอบกอน ระหวาง และหลังการทํางานตามโอกาส
ขอควรระวัง
 นําเอาเศษไมหรือเศษโหะและฝุนที่อาจสะสมในขั้วตอไดออก
 มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได
5. การทําความสะอาดภายนอก
 เม่ือจานขัดไรสายสกปรก ใหเช็ดออกดวยผานุมแหงหรือผาชุบนํ้าสบู

หมาดๆ หามใชตัวทําละลายคลอรีน นํ้ามัน หรือทินเนอร เนื่องจาก
สารเหลานี้จะทําใหพลาสติกละลาย

6. การทําความสะอาดแผนกรอง
 หลังการใชงาน ใหนําสิ่งสกปรกหรือฝุนออกจากแผนกรองดวยปน

เปาลมหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ (รูปท่ี 12)
หมายเหตุ
○ ในการนําสิ่งสกปรกหรือฝุนออกจากเครื่อง ใหใชมอเตอรเปนระยะใน

สภาวะไมมีแรงกระทําและเปาลมแหงเขาไปในชองระบายอากาศใน
ขณะท่ีถอดแผนกรองออก

 การสะสมของส่ิงสกปรกหรือฝุนท่ีสะสมในมอเตอรอาจทําใหเกิด
ความเสียหายได

○ หลังจากทําความสะอาด ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดแผนกรองอยาง
แนนหนา

7. การจัดเก็บ
 จัดเก็บจานขัดไรสายในสถานที่ท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 40°C และเก็บให

พนมือเด็ก
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หมายเหตุ
 การจัดเก็บแบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน
 แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนจะตองชารจไฟเต็มกอนจัดเก็บ
 การเก็บรักษาแบตเตอร่ีตอเน่ือง (3 เดือนหรือมากกวา) ดวยพลังงาน

ตํ่าอาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง โดยเฉพาะการลดอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ หรือทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถเก็บพลังงานไว
ได

 ท้ังนี้สามารถแกไขปญหาเม่ือเวลาใชงานแบตเตอร่ีลดลงอยางเห็นได
ชัดไดโดยการชารจไฟและใชงานแบตเตอรี่ซ้ํา ๆ กันสองถึงหารอบ

 หากเวลาใชงานแบตเตอร่ีสั้นลงมากแมวาจะมีการชารจและใชงาน
ซ้ําหลายรอบแลว แสดงวาแบตเตอร่ีหมดสภาพแลวและตองจัดซ้ือ
แบตเตอรี่ใหม

ขอควรระวัง
 ตองปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแตละ

ประเทศในการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟา

ขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่สําหรับเคร่ืองมือไฟฟาไรสายของ 
HiKOKI
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทท่ีเรากําหนดไวเสมอ เราไมสามารถรับ
ประกันความปลอดภัยและสมรรถนะของเคร่ืองมือไฟฟาไรสายของ
เราได เม่ือใชกับแบตเตอร่ีท่ีนอกเหนือจากท่ีเรากําหนดไว หรือเม่ือ
แบตเตอรี่ถูกถอดชิ้นสวนหรือมีการดัดแปลง (เชน การถอดช้ินสวน 
และทดแทนเซลลแบตเตอรี่ หรือช้ินสวนภายใน)

หมายเหตุ
เนื่องจาก HiKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง รายละเอียด
จําเพาะน้ีจึงอาจเปล่ียนแปลงได โดยไมตองแจงลวงหนา

การแกไขปญหา

ใชการตรวจสอบในตารางดานลาง ถาเคร่ืองมือไมทํางานเปนปกติ ถาการดําเนินการไมไดเปนการแกปญหา ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายของคุณ หรือ
ศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตของ HiKOKI

1. เครื่องมือไฟฟา

อาการ สาเหตุท่ีเปนไปได การแกไข

เครื่องมือไมทํางาน ไมมีพลังงานเเบตเตอร่ีคงเหลือ ชารจแบตเตอรี่

ติดตั้งแบตเตอรี่ไมสมบูรณ กดแบตเตอรี่ลงไปจนไดยินเสียงคลิก

สิ่งแปลกปลอมจะทําใหสลักล็อกคาง นําสิ่งแปลกปลอมออกจากสลักล็อก

ติดตั้งแบตเตอรี่ขณะสวิตชเปด ปดสวิตชและเปดใหมอีกครั้ง

เครื่องมือหยุดทํางานทันที เครื่องมือทํางานมากเกินไป กําจัดปญหาท่ีเปนสาเหตุของการทํางานมากเกินไป

การปองกันการใชงานเครื่องหนักกําลังทํางาน

แบตเตอรี่ความรอนสูง ปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

เสียงดังผิดปกติ
จานขัดสั่น

แหวนสกรูหลวม ขันแหวนสกรูใหแนน

แหวนสกรู เครื่องลางลอ จานขัด หรืออ่ืน ๆ ติดตั้ง
ผิดทาง

ตรวจสอบทิศทางท่ีติดตั้งและติดตั้งใหถูกตอง

สิ่งแปลกปลอมเขาไปติดระหวางแหวนสกรู เครื่องลาง
ลอ จานขัด หรืออ่ืน ๆ

นําวัตถุแปลกปลอมออก

เบรกทํางานผิดปกติ ตัวเครื่องอาจผิดปกติ หยุดใชทันทีและติดตอตัวแทนจําหนายของคุณเพื่อ
ทําการซอมแซม

ไมสามารถใสแบตเตอรี่ได พยายามใสแบตเตอร่ีในที่ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว
สําหรับเคร่ืองมือ

กรุณาใสแบตเตอรี่ชนิดท่ีมีโวลตหลายระดับ
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2. เครื่องชารจ

อาการ สาเหตุท่ีเปนไปได การแกไข

ไฟแสดงการชารจกระพริบสีมวง
อยางรวดเร็ว และแบตเตอรี่จะไม
เริ่มชารจ

แบตเตอรี่ไมไดใสอยางถูกตอง ใสแบตเตอรี่ใหแนนหนา

มีวัตถุแปลกปลอมในขั้วแบตเตอร่ี หรือท่ีท่ีใส
แบตเตอรี

นําวัตถุแปลกปลอมออก

ไฟแสดงการชารจกระพริบสีแดง 
และแบตเตอร่ีจะไมเริ่มชารจ

แบตเตอรี่ไมไดใสอยางถูกตอง ใสแบตเตอรี่ใหแนนหนา

แบตเตอรี่ความรอนสูง หากปลอยท้ิงไว แบตเตอรี่จะเร่ิมชารจอัตโนมัติหาก
อุณหภูมิลดลง แตลักษณะเชนนี้อาจลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่ดวย แนะนําวาทําใหแบตเตอรี่เย็น
ในพื้นที่ท่ีระบายอากาศไดดี พนจากแสงแดดโดยตรง
กอนทําการชารจ

เวลาการใชงานแบตเตอรี่จะสั้นลง
แมวาจะชารจแบตเตอรี่จนเต็ม

อายุการใชงานของแบตเตอร่ีลดลง เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม

แบตเตอรี่ใชเวลานานในการชารจ อุณหภูมิของแบตเตอร่ี เครื่องชารจ หรือสภาพ
แวดลอมโดยรอบต่ํามาก

ชารจแบตเตอรี่ในอาคารหรือในสภาพแวดลอมอ่ืนที่
อบอุนขึ้น

ชองระบายอากาศของเคร่ืองชารจอุดตัน ทําให
อุณหภูมิภายในรอนเกิน

หลีกเลี่ยงการอุดตันของชองระบายอากาศ

พัดลมทําความเย็นไมทํางาน ติดตอศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาตของ HiKOKI เพ่ือ
ทําการซอมแซม

ไฟ USB ปดและอุปกรณ USB 
จะหยุดชารจ

ความจุไฟฟาของแบตเตอร่ีอยูในระดับต่ํา เปล่ียนแบตเตอรี่เปนตัวท่ีมีความจุไฟฟาเหลืออยู

เสียบปล๊ักเครื่องชารจเขากับเตารับไฟฟา

ไฟ USB ไมไดปดแมวาอุปกรณ 
USB จะทําการชารจเสร็จแลว
ก็ตาม

ไฟ USB สวางเปนสีเขียวเพ่ือระบุวาสามารถทําการ
ชารจ USB ได

ขอนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ

ไมแนชัดวาสถานะการชารจของ
อุปกรณ USB คืออะไร หรือการ
ชารจนั้นเสร็จสิ้นแลวหรือไม

ไฟ USB ไมไดปดแมเม่ือการชารจนั้นเสร็จสิ้นแลว
ก็ตาม

ตรวจสอบอุปกรณ USB ท่ีกําลังชารจเพื่อยืนยัน
สถานะการชารจ

การชารจอุปกรณ USB ระงับ
กลางคัน

เสียบเคร่ืองชารจเขากับเตารับไฟฟาขณะกําลังชารจ
อุปกรณ USB โดยใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟ

ขอนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ
เครื่องชารจระงับการชารจของ USB เปนเวลา
ประมาณ 5 วินาที เม่ือแหลงจายไฟมีความแตกตาง
กัน

เสียบแบตเตอร่ีเขาไปในเคร่ืองชารจขณะกําลังชารจ
อุปกรณ USB โดยใชเตารับไฟฟาเปนแหลงจายไฟ

การชารจอุปกรณ USB ระงับ
กลางคันเมื่อกําลังชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณ USB พรอมกัน

แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มแลว ขอนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ
เครื่องชารจระงับการชารจของ USB เปนเวลา
ประมาณ 5 วินาที เพ่ือตรวจสอบวาแบตเตอร่ีทําการ
ชารจเสร็จสิ้นแลวหรือไม

จะไมเริ่มการชารจอุปกรณ USB 
ขณะกําลังชารจแบตเตอรี่และ
อุปกรณ USB พรอมกัน

ประจุไฟฟาของแบตเตอร่ีคงเหลือตํ่ามาก ขอนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ
เม่ือความจุไฟฟาของแบตเตอร่ีถึงคาระดับระดับหน่ึง 
จะเร่ิมทําการชารจ USB อัตโนมัติ
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(2WC) (NN)

1 1

1 1

1 1

2
(BSL36B18) –

1 –

1 1

2 –
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30

329897

UC18YSL3 
(14.4 V–18 V)

336865

374409

180 mm : 376506

325491
180 mm : 377963

180 mm : 316824 (A24R)

374314

373779

BSL36B18
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