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QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CHO TẤT CẢ DỤNG CỤ ĐIỆN 
l.Đọc thật kỹ và làm quen với các sách hướng dẫn sử dụng. Tìm hiểu các ứng 
dụng, hạn chế thấp nhất các nguy hiểm có thể xảy ra. 
2.Nên nối đất các dây nối đất của các máy công cụ. Nếu máy công cụ này được 
trang bị một chuôi điện 3 chấu,thì phải cắm vào ổ cắm điện 3 chấu. Dây nối đất sẻ 
giúp tránh bị điện giật một cách ngẫu nhiên. Ổ cắm hoặc trạm cắm củng phải 
được nối đất. Vì vậy không bao giờ được cô lập hay loại bỏ dây nối đất.(hoặc loại 
bỏ chấu thứ 3 nếu sử dụng điện 1 phase) 
3.Kiểm tra các bộ phận bị hư hỏng. Người bảo trì cần phải xem lại các bộ phận, 
chi tiết hư hỏng thật kỹ để đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động đúng và thực hiện 
đúng chức năng mà máy đã  được thiết kế ban đầu. Kiểm tra cho sự liên kết hợp 
của bộ phận chuyển động và cho các bộ phận có thể bị hỏng, khung lỏng lẻo, hay 
điều kiện nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công cụ. Người bảo trì 
cần phải xác định rỏ chi tiết nào cần sửa chữa, chi tiết nào cần thay thế. 
4.Phải tắt điện trước khi bảo trì sửa chữa ,lắp đặt thay mới các chi tiết trên máy. 
5.Giử cho máy sạch sẻ và hoạt động tốt. 
6.Bảo vệ mắt của bạn không bị tổn thương bởi các phôi gia công hoặc bụi văng 
vào. Luôn đeo kính an toàn hoặc kính an toàn. 
7.Có thể mang mặt nạ bảo vệ khi làm việc, điều này sẻ ngăn được bụi và các 
phôi khác. 
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8.Máy sẽ làm việc tốt hơn nếu người sử dụng đúng với mục đích thiết kế máy. 
9.Phải bật công tắt về vị trí “OFF” trước khi cắm điện dây nguồn vào ổ điện. 
10.Đảm bảo rằng các khóa và vặn điều chỉnh được loại bỏ khỏi công cụ này 
trước khi khởi động máy. 
11.Không nên vận hành máy khi đang sử dụng chất gây nghiện, gây say. Ví dụ 
như Rượu,Bia, thuốc lá, ma túy….Vì lúc đó có thể bạn sử dụng máy k đúng cách 
và không được an toàn. 
12.Nên sử dụng các phụ tùng thay thế đúng hảng, vì nếu sử dụng sai sẻ làm cho 
máy hư hỏng them và hoạt động không đạt hiệu suất cao. Nếu nghi ngờ, kiểm tra 
sổ tay hướng dẫn. 
13.Không bao giờ đứng trên một công cụ. Té ngã có thể gây thương tích. 
l4.Không bao giờ để máy công cụ chạy mà không cần giám sát. Phải tắt máy khi 
rời khỏi máy. 
15.Phải tháo cắm dây nguồn ra khỏi ổ điện khi có sự điều chỉnh, thay đổi các bộ 
phận, làm sạch, hoặc làm việc trên công cụ. 
l6.Nơi làm việc phải thật khô ráo. Không sử dụng máy công cụ điện tại các khu 
vực ẩm ướt hoặc tiếp xúc với họ để mưa. Giữ khu vực làm việc của bạn sạch sẽ 
và đủ ánh sáng. Môi trường làm việc phải tránh các nơi :khu vực thải từ sơn, 
dung môi, hoặc chất lỏng dễ cháy….. gây ra một mối nguy hiểm. 
17.Những người không có trách nhiệm (khách và trẻ em) phải đứng xa máy với 
một khoảng cách an toàn, đặc biệt là khi các công cụ đang hoạt động. 
18.Không nên sử dụng máy làm một công việc mà nó không được thiết kế. 
19.Phải đảm bảo cho máy làm việc trong một điều kiện tốt nhất. Giữ cho máy 
sạch sẽ và an toàn nhất. Thực hiện theo các hướng dẫn để thay đổi phụ kiện và 
bôi trơn. 
21.Trong qúa trình làm việc, có thể sử dụng them các bộ gá kẹp, eto…như vậy sẻ 
an toàn hơn khi sử dụng bằng tay, hạn chế được tại nạn lao động xảy ra. 
21.Khi làm việc, phải giử tư thế vững chắc, không được mang các loại giày dễ 
trượt,giử cho nền chung quanh vị trí đặt máy sạch sẻ , không có vết dầu, Gỗ hay 
phế liệu hoặc các loại mảnh vụn khác. 
22.Quần áo bảo hộ phải thích hợp, nếu cần thiết phải trang bị them bao trùm 
tóc.Nên chú ý các loại đồ trang sức có thể bị quấn vào khi máy đang chuyển 
động. 
23.Xưởng làm việc phải có khóa, có người quản lý thiết bị….. 
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Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu Shinetool Model : GR-801,GR-803 
 
 
 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

 
MODEL GR-801 GR-803 

Đường kính đá (mm) 200x19x15.9 200x19x15.9 

Điện áp (v) 220V/1P/50Hz 380V/3P/50Hz 
440V/3P/60Hz 

Công suất (w) 300W 300W 

Tốc độ (RPM) 2850RPM 2850RPM 
3420RPM 

Trọng lượng (Kg) 18.5/19.5Kg 18.5/19.5Kg 

Chú ý: 
 

- Để cải tiến nhà máy có thể thay đổi thiết kế mà không cần phải thong báo trước đến 
khách hang 

- Ngoài thong số chuẩn nhà máy có thể thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng của khách 
hàng 

 
 
MÔ TẢ CẤU TẠO MÁY: 
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC NỐI ĐIỆN 
Vận chuyển 
1. Các trọng lượng tịnh của máy này là khoảng 34kgs không bao gồm chân máy 
(tùy theo từng Model), tốt hơn để xử lý và vận chuyển nên có sự trợ giúp của các 
công cụ nâng. 
2.Tổng trọng lượng của máy phải được bảo đảm trước khi xử lý. 
Yêu cầu đối với môi trường cài đặt. 
1. Hãy chắc chắn để cung cấp ánh sáng đầy đủ cho hoạt động theo các mã số 
hoặc quy định sản xuất đối với khu vực địa phương .. 
2.Nếu không nhận được các thông tin về tiêu chuẩn ánh sáng, nên chọn một 
cường độ chiếu sáng tối thiểu là 300 LUX . 
Nối điện- Ngắt điện và vận hành. 
a.Dối với điện 3 phase 
1.Đấu nối điện: 
1.1.a Cáp điện phải là loại 4 dây rang bị dung để kết nối với nguồn điện 3 phase. 
Hãy ngắt nguồn điện chính, sau đó nối dây điện từ máy tới nguồn điện 3 
phase.Cách nối điện phải phù hợp theo mục 5.3 của EN60204-1 (tiêu chuẩn 
Châu Âu). Do đó các phụ kiện điện khác củng phải phù hợp với tiêu chuẩn như : 
CB, cầu dao, cầu chì,ổ cắm…. 
1.2.Để thuận tiện cho việc bảo vệ các thiết bị điều khiển, chúng tôi khuyên các 

nhà điều hành cung cấp một cầu chì với 6A.Tổng chiều dài  giữa cầu chì và trạm 
kết nối thiết bị không được vượt quá 1,5 m. 
1.3.Nguồn điện phải đúng về điện áp, tần số, cường độ….Lắp đặt phải đúng theo 
sơ đồ. 
1.4. Việc nối điện trực tiếp vào máy phải được kiểm tra lại sau khi nối. 
2. Ngắt điện kết nối: 

2.1.Việc ngắt kết nối được thực hiện bởi thủ công. 
22.Khi bạn muốn dừng công việc, bảo trì, và điều chỉnh, phải ngắt nguồn điện. 
3. Đất. 
Dây nối đất được biểu thi bởi 2 màu vàng xanh trên cùng một sợi dây. Việc nối 
đất thiết bị là bắt buột. Điều này sẽ làm giảm đi những tại nạn điện giật có thể xảy 
ra trong qu1a trình làm việc. 
CẢNH BÁO! 
Không được tháo dây nối đất trong lúc nguồn điện chính chưa ngắt. 
Hoạt động. 

1. "START": Ấn vào nút được đánh dấu bằng "I". 
2. "STOP": Ấn vào nút được đánh dấu bằng "0". 
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MAINTNANCE: 
1. Hãy chắc chắn để ngắt kết nối máy tính từ nguồn điện. 
2. Nếu động cơ bị quá tải, các rơle quá tải sẽ được hoạt động. 
3. Nếu qúa nhiệt, qúa tải, máy sẽ tự động ngừng, sau một thời gian máy nguội lại, 
khởi động lại nó sẽ hoạt động . 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
according to the following EC Directive 
- Machinery Directive: 2006/42/EC. 
- EMC Directive : 2004/108/EC. 
- LV Directive : 2006/95/EC. 
- ROHS Directive : 2002/95/EEC 
The undersigned, Morgan Liu ,  representing Shine Tool Electric Co., Ltd.! No.182, Sec. 3, Ming Sheng 
Rd., Ta Ya, Taichung, Taiwan, R.O.C., manufacturer declares that the machine described hereafter: 
Grinder; Combination Grinder PoIisherBe1t Sander; 
Model: GR 801,GR 831,GR 803,GR 833,GR 1001,GR 103l,GR 1003,GR1033;GR 1203,GR1223, CN 
831,CN 833,CN 1031,CN 1033; 
PR 731, PR733, PR831, PR 833, PR 931, PR 933, PRIO31, PR1033. 
GS62 11 ,GS843 1 ,GS8433 ,GSA843 1 ,GSA8433,GS 1043 .GS448 1 ,GS4483 ,GS459 1 ,GS4593 
Provided that it is used and maintained in accordance with the generally accepted codes of good 
practice and the recommendations of the instruction manual, meets the essential safety and health 
requirements of the Machinery Directive, EMC Directive, EC Low Voltage Directive, and ROHS 
Directive. 
For the most specific risks of this machine, safety and compliance with the essential requirements of the 
Directive has been based on elements of: 
- the European Standard EN 6 1029-1: 2000/Al 1+A12:2003—Safety of transportable motor-operated 
electrical tools- Part 1: General requirement. 
- the European Standard EN 6 1029-2-4: 2003/Al:2003—Safety of transportable motor-operated 
electrical tools- Part 2: Particular requirements for bench grinders. 
- The European Standard IEC 61000-6-2: 2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6.2 — 
Generic standards — Immunity for industrial environments. 
- The European Standard IEC 61000-6-4: 2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6.4 — 
Generic standards — Emission standards for industrial environments. 
- EN ISO 12100-1:2003; Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: 
Basic terminology, methodology. 
- EN ISO 12100-2:2003; Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: 
Technical Principles. 
- EN ISO 1412 1-1 & 2: 2003; Safety of Machinery - Risk Assessment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu Shinetool Model : GR-801,GR-803

Địa chỉ : 143 đường 6, P Phước Bình, Q 9 tp HCM 
Điện thoại: 08-37281.963 (4line) 
Fax : 08-7281.966

14

www.ge
ts.

co
m.vn




