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ppeerrffoorrmmaannccee..  
  

    CCAAUUTTIIOONN::  CCaarreeffuullllyy  rreeaadd  tthhrroouugghh  tthhiiss  eennttiirree  ooppeerraattoorr’’ss  
mmaannuuaall  bbeeffoorree  uussiinngg  yyoouurr  nneeww  ttooooll..  
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RRuulleess  ffoorr  SSaaffee  OOppeerraattiioonn  
  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  ssaaffeettyy  ssyymmbboollss  iiss  ttoo  aattttrraacctt  yyoouurr  aatttteennttiioonn  ttoo  ppoossssiibbllee  
ddaannggeerrss..    TThhee  ssaaffeettyy  ssyymmbboollss,,  aanndd  tthhee  eexxppllaannaattiioonnss  wwiitthh  tthheemm,,  ddeesseerrvvee  yyoouurr  
ccaarreeffuull  aatttteennttiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..    TThhee  ssaaffeettyy  wwaarrnniinnggss  ddoo  nnoott  bbyy  
tthheemmsseellvveess  eelliimmiinnaattee  aannyy  ddaannggeerr..    TThhee  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  wwaarrnniinnggss  tthheeyy  ggiivvee  aarree  
nnoott  ssuubbssttiittuutteess  ffoorr  pprrooppeerr  aacccciiddeenntt  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess..  
  
SSyymmbbooll  MMeeaanniinngg  
  

    SSaaffeettyy  AAlleerrtt  SSyymmbbooll::  
IInnddiiccaatteess  ddaannggeerr,,  wwaarrnniinngg,,  oorr  ccaauuttiioonn,,  mmaayy  bbee  uusseedd  iinn  
ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ssyymmbboollss  oorr  ppiiccttooggrraapphhss..    AAllwwaayyss  ffoollllooww  
tthhee  ssaaffeettyy  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  ffiirree,,  eelleeccttrriicc  
sshhoocckk  aanndd  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy..  

  
NNoottee::  AAddvviisseess  yyoouu  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  iinnssttrruuccttiioonnss  vviittaall  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  

oorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  
IIMMPPOORRTTAANNTT            
  
SSeerrvviicciinngg  rreeqquuiirreess  eexxttrreemmee  ccaarree  aanndd  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  
oonnllyy  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  sseerrvviiccee  tteecchhnniicciiaann..  FFoorr  sseerrvviiccee  wwee  ssuuggggeesstt  yyoouu  rreettuurrnn  tthhee  
ttooooll  ttoo  WWEENN  PPRROODDUUCCTTSS  aa  ddiivviissiioonn  ooff  GGrreeaatt  LLaakkeess  TTooooll  MMffgg..,,  IInncc..  ffoorr  
rreeppaaiirr..    WWhheenn  sseerrvviicciinngg,,  uussee  oonnllyy  iiddeennttiiccaall  WWEENN®®  rreeppllaacceemmeenntt  ppaarrttss..  
  

    WWAARRNNIINNGG::    
DDoo  nnoott  aatttteemmpptt  ttoo  ooppeerraattee  tthhiiss  ttooooll  uunnttiill  yyoouu  hhaavvee  rreeaadd  tthhoorroouugghhllyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  
ccoommpplleetteellyy  aallll  iinnssttrruuccttiioonnss,,  ssaaffeettyy  rruulleess,,  eettcc……ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  mmaannuuaall..    FFaaiilluurree  ttoo  
ccoommppllyy  ccaann  rreessuulltt  iinn  aacccciiddeennttss  iinnvvoollvviinngg  ffiirree,,  eelleeccttrriicc  sshhoocckk,,  oorr  sseerriioouuss  ppeerrssoonnaall  
iinnjjuurryy..    SSaavvee  tthhiiss  ooppeerraattoorr’’ss  mmaannuuaall  aanndd  rreevviieeww  ffrreeqquueennttllyy  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  ssaaffee  
ooppeerraattiioonn  aanndd  iinnssttrruuccttiinngg  ootthheerrss  wwhhoo  mmaayy  uussee  tthhiiss  ttooooll..  
  
SSaaffee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoowweerr  ttooooll  rreeqquuiirreess  tthhaatt  yyoouu  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  
ooppeerraattoorr’’ss  mmaannuuaall  aanndd  aallll  llaabbeellss  aaffffiixxeedd  ttoo  tthhee  ttooooll..    SSaaffeettyy  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  
ooff  ccoommmmoonn  sseennssee,,  ssttaayyiinngg  aalleerrtt,,  aanndd  kknnoowwiinngg  hhooww  yyoouurr  ttooooll  wwoorrkkss..  
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GGEENNEERRAALL  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
FFOORR  AALLLL  PPOOWWEERR  TTOOOOLLSS  

  
RREEAADD  AALLLL  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS!!!!!!  
  
  KKnnooww  yyoouurr  ppoowweerr  ttooooll..    RReeaadd  tthhee  ooppeerraattoorr’’ss  mmaannuuaall  ccaarreeffuullllyy..    LLeeaarrnn  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  aass  wweellll  aass  ssppeecciiffiicc  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrddss  
rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  ttooooll..  

  
  KKeeeepp  gguuaarrddss  iinn  ppllaaccee  aanndd  iinn  wwoorrkkiinngg  oorrddeerr..    NNeevveerr  ooppeerraattee  tthhee  ttooooll  

wwiitthh  aannyy  gguuaarrdd  oorr  ccoovveerr  rreemmoovveedd..    MMaakkee  ssuurree  aallll  gguuaarrddss  aarree  ooppeerraattiinngg  
pprrooppeerrllyy  bbeeffoorree  eeaacchh  uussee..  

  
  RReemmoovvee  aaddjjuussttiinngg  kkeeyyss  &&  wwrreenncchheess..    FFoorrmm  aa  hhaabbiitt  ooff  cchheecckkiinngg  ttoo  sseeee  

kkeeyyss  aanndd  aaddjjuussttiinngg  wwrreenncchheess  aarree  rreemmoovveedd  ffrroomm  ttooooll  bbeeffoorree  ttuurrnniinngg  iitt  
oonn..  

  
  KKeeeepp  wwoorrkk  aarreeaa  cclleeaann..    CClluutttteerreedd  wwoorrkk  aarreeaass  aanndd  wwoorrkk  bbeenncchheess  iinnvviittee  

aacccciiddeennttss..  
  
  DDoo  nnoott  uussee  iinn  ddaannggeerroouuss  eennvviirroonnmmeennttss..    DDoo  nnoott  uussee  ppoowweerr  ttoooollss  nneeaarr  

ggaassoolliinnee  oorr  ootthheerr  ffllaammmmaabbllee  lliiqquuiiddss,,  iinn  ddaammpp  oorr  wweett  llooccaattiioonnss  oorr  eexxppoossee  
tthheemm  ttoo  rraaiinn..    KKeeeepp  wwoorrkk  aarreeaa  wweellll  lliigghhtteedd..  

  
  KKeeeepp  cchhiillddrreenn  aanndd  vviissiittoorrss  aawwaayy..    AAllll  vviissiittoorrss  sshhoouulldd  wweeaarr  AANNSSII--ZZ8877..11  

aapppprroovveedd  ssaaffeettyy  ggllaasssseess  aanndd  bbee  kkeepptt  aa  ssaaffee  ddiissttaannccee  ffrroomm  wwoorrkk  aarreeaa..  
  
  MMaakkee  wwoorrkksshhoopp  cchhiillddpprrooooff  wwiitthh  ppaaddlloocckkss,,  mmaasstteerr  sswwiittcchheess,,  oorr  bbyy  

rreemmoovviinngg  ssttaarrtteerr  kkeeyyss..  
  
  DDoonn’’tt  ffoorrccee  tthhee  ttooooll..    IItt  wwiillll  ddoo  tthhee  jjoobb  bbeetttteerr  aanndd  ssaaffeerr  aatt  tthhee  rraattee  

ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  ddeessiiggnneedd..  
  
  UUssee  tthhee  rriigghhtt  ttooooll..    DDoo  nnoott  ffoorrccee  tthhee  ttooooll  oorr  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  ddoo  aa  jjoobb  

ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  nnoott  ddeessiiggnneedd..  
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  WWeeaarr  pprrooppeerr  aappppaarreell..    DDoo  nnoott  wweeaarr  lloooossee  ccllootthhiinngg,,  nneecckkttiieess,,  oorr  jjeewweellrryy  
tthhaatt  ccaann  ggeett  ccaauugghhtt  iinn  tthhee  ttooooll’’ss  mmoovviinngg  ppaarrttss  aanndd  ccaauussee  ppeerrssoonnaall  
iinnjjuurryy..    NNoonn--sslliipp  ffoooottwweeaarr  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  wwhheenn  wwoorrkkiinngg  oouuttddoooorrss..    
WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  hhaaiirr  ccoovveerriinngg  ttoo  ccoonnttaaiinn  lloonngg  hhaaiirr..  

  
  AAllwwaayyss  wweeaarr  AANNSSII--ZZ8877..11  aapppprroovveedd  ssaaffeettyy  ggllaasssseess  wwiitthh  ssiiddee  sshhiieellddss..    

EEvveerryyddaayy  eeyyeeggllaasssseess  hhaavvee  oonnllyy  iimmppaacctt--rreessiissttaanntt  lleennsseess;;  tthheeyy  aarree  NNOOTT  
ssaaffeettyy  ggllaasssseess..  

  
  SSeeccuurree  wwoorrkk..    UUssee  ccllaammppss  oorr  aa  vviissee  ttoo  hhoolldd  wwoorrkk  wwhheenn  pprraaccttiiccaall..    IItt’’ss  

ssaaffeerr  tthhaann  uussiinngg  yyoouurr  hhaanndd  aanndd  iitt  ffrreeeess  bbootthh  hhaannddss  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  
ttooooll..  

  
  DDoo  nnoott  oovveerrrreeaacchh..    KKeeeepp  pprrooppeerr  ffoooottiinngg  aanndd  bbaallaannccee  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  
  MMaaiinnttaaiinn  ttoooollss  wwiitthh  ccaarree..    KKeeeepp  ttoooollss  sshhaarrpp  aanndd  cclleeaann  ffoorr  bbeesstt  aanndd  

ssaaffeesstt  ppeerrffoorrmmaannccee..    FFoollllooww  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  lluubbrriiccaattiinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  
aacccceessssoorriieess..  

  
  DDiissccoonnnneecctt  aallll  ttoooollss..    WWhheenn  nnoott  iinn  uussee,,  bbeeffoorree  sseerrvviicciinngg,,  oorr  wwhheenn  

cchhaannggiinngg  aattttaacchhmmeennttss,,  bbllaaddeess,,  bbiittss,,  ccuutttteerrss,,  eettcc……,,  aallll  ttoooollss  sshhoouulldd  bbee  
ddiissccoonnnneecctteedd  ffrroomm  ppoowweerr  ssoouurrccee..  

  
  RReedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  uunniinntteennttiioonnaall  ssttaarrttiinngg..    BBee  ssuurree  sswwiittcchh  iiss  ooffff  wwhheenn  

pplluuggggiinngg  iinn..  
  
  UUssee  rreeccoommmmeennddeedd  aacccceessssoorriieess..    CCoonnssuulltt  tthhee  ooppeerraattoorr’’ss  mmaannuuaall  ffoorr  

rreeccoommmmeennddeedd  aacccceessssoorriieess..    TThhee  uussee  ooff  iimmpprrooppeerr  aacccceessssoorriieess  mmaayy  
ccaauussee  rriisskk  ooff  iinnjjuurryy..  

  
  NNeevveerr  ssttaanndd  oonn  ttooooll..    SSeerriioouuss  iinnjjuurryy  ccoouulldd  ooccccuurr  iiff  tthhee  ttooooll  iiss  ttiippppeedd  oorr  

iiff  tthhee  bbllaaddee  iiss  uunniinntteennttiioonnaallllyy  ccoonnttaacctteedd..  
  
  DDiirreeccttiioonn  ooff  ffeeeedd..    FFeeeedd  wwoorrkk  iinnttoo  aa  bbllaaddee  oorr  ccuutttteerr  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  oorr  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  bbllaaddee  oorr  ccuutttteerr  oonnllyy  
  
  NNeevveerr  lleeaavvee  ttooooll  rruunnnniinngg  uunnaatttteennddeedd..    TTuurrnn  ppoowweerr  ooffff..    DDoonn’’tt  lleeaavvee  ttooooll  

uunnttiill  iitt  ccoommeess  ttoo  aa  ccoommpplleettee  ssttoopp..  
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  CChheecckk  ddaammaaggeedd  ppaarrttss..    BBeeffoorree  ffuurrtthheerr  uussee  ooff  tthhee  ttooooll,,  aa  gguuaarrdd  oorr  

ootthheerr  ppaarrtt  tthhaatt  iiss  ddaammaaggeedd  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuullllyy  cchheecckkeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
tthhaatt  iitt  wwiillll  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy  aanndd  ppeerrffoorrmm  iittss  iinntteennddeedd  ffuunnccttiioonn..    CChheecckk  
ffoorr  aalliiggnnmmeenntt  ooff  mmoovviinngg  ppaarrttss,,  bbiinnddiinngg  oorr  mmoovviinngg  ppaarrttss,,  bbrreeaakkaaggee  ooff  
ppaarrttss,,  mmoouunnttiinngg  aanndd  aannyy  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmaayy  aaffffeecctt  iittss  
ooppeerraattiioonn..    AA  gguuaarrdd  oorr  ootthheerr  ppaarrtt  tthhaatt  iiss  ddaammaaggeedd  mmuusstt  bbee  pprrooppeerrllyy  
rreeppaaiirreedd  oorr  rreeppllaacceedd  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  sseerrvviiccee  cceenntteerr  ttoo  aavvooiidd  rriisskk  ooff  
ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy..  

  
  PPrrootteecctt  yyoouurr  hheeaarriinngg..    WWeeaarr  hheeaarriinngg  pprrootteeccttiioonn  dduurriinngg  eexxtteennddeedd  

ppeerriiooddss  ooff  ooppeerraattiioonn..  
  
  KKeeeepp  ttoooollss  ddrryy,,  cclleeaann,,  aanndd  ffrreeee  ffrroomm  ooiill  aanndd  ggrreeaassee..    AAllwwaayyss  uussee  aa  cclleeaann  

ccllootthh  wwhheenn  cclleeaanniinngg..    NNeevveerr  uussee  bbrraakkee  fflluuiiddss,,  ggaassoolliinnee,,  ppeettrroolleeuumm--
bbaasseedd  pprroodduuccttss,,  oorr  aannyy  ssoollvveennttss  ttoo  cclleeaann  ttooooll..  

  
  
  PPRROOTTEECCTT  YYOOUURR  LLUUNNGGSS..    WWeeaarr  aa  ffaaccee  oorr  dduusstt  mmaasskk  iiff  tthhee  ooppeerraattiioonn  

iiss  dduussttyy..  
  

  WWAARRNNIINNGG::    SSoommee  dduusstt  ccrreeaatteedd  bbyy  ppoowweerr  ssaannddiinngg,,  ssaawwiinngg,,  ggrriinnddiinngg,,  
ddrriilllliinngg,,  aanndd  ootthheerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  ccoonnttaaiinnss  cchheemmiiccaallss  kknnoowwnn  ttoo  ccaauussee  
ccaanncceerr,,  bbiirrtthh  ddeeffeeccttss  oorr  ootthheerr  rreepprroodduuccttiivvee  hhaarrmm..    SSoommee  eexxaammpplleess  ooff  tthheessee  
cchheemmiiccaallss  aarree::  
  LLeeaadd  ffrroomm  lleeaadd--bbaasseedd  ppaaiinnttss  
  CCrryyssttaalllliinnee  ssiilliiccaa  ffrroomm  bbrriicckkss  aanndd  cceemmeenntt  aanndd  ootthheerr  mmaassoonnrryy  pprroodduuccttss  
  AArrsseenniicc  aanndd  cchhrroommiiuumm  ffrroomm  cchheemmiiccaallllyy  ttrreeaatteedd  lluummbbeerr  

YYoouurr  rriisskk  ffrroomm  tthheessee  eexxppoossuurreess  vvaarriieess,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhooww  oofftteenn  yyoouu  ddoo  tthhiiss  
ttyyppee  ooff  wwoorrkk..    TToo  rreedduuccee  yyoouurr  eexxppoossuurree  ttoo  tthheessee  cchheemmiiccaallss,,  wwoorrkk  iinn  aa  wweellll  
vveennttiillaatteedd  aarreeaa,,  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  aapppprroovveedd  ssaaffeettyy  eeqquuiippmmeenntt,,  ssuucchh  aass  tthhoossee  
dduusstt  mmaasskk  tthhaatt  aarree  ssppeecciiaallllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffiilltteerr  oouutt  mmiiccrroossccooppiicc  ppaarrttiicclleess..  
  
  GGuuaarrdd  aaggaaiinnsstt  eelleeccttrriiccaall  sshhoocckk  bbyy  pprreevveennttiinngg  bbooddyy  ccoonnttaacctt  wwiitthh  

ggrroouunnddeedd  ssuurrffaacceess..    FFoorr  eexxaammppllee::  ppiippeess,,  rraaddiiaattoorrss,,  rraannggeess,,  
rreeffrriiggeerraattoorr  eenncclloossuurreess..  
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  IInnssppeecctt  ttooooll  ccoorrddss  aanndd  eexxtteennssiioonn  ccoorrddss  ppeerriiooddiiccaallllyy  aanndd,,  iiff  ddaammaaggeedd,,  
hhaavvee  rreeppaaiirreedd  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  sseerrvviiccee  tteecchhnniicciiaann..    SSttaayy  ccoonnssttaannttllyy  aawwaarree  
ooff  ccoorrdd  llooccaattiioonn  aanndd  kkeeeepp  iitt  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  rroottaattiinngg  wwhheeeell..  

  
  NNeevveerr  uussee  iinn  aann  eexxpplloossiivvee  aattmmoosspphheerree..    NNoorrmmaall  ssppaarrkkiinngg  ooff  tthhee  mmoottoorr  

ccoouulldd  iiggnniittee  ffuummeess..  
  
  UUssee  oonnllyy  oouuttddoooorr  eexxtteennssiioonn  ccoorrddss  wwiitthh  aapppprroovveedd  ggrroouunndd  ccoonnnneeccttiioonn  

tthhaatt  aarree  iinntteennddeedd  ffoorr  uussee  oouuttddoooorrss  aanndd  ssoo  mmaarrkkeedd..  
  
  AAvvooiidd  aawwkkwwaarrdd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  hhaanndd  ppoossiittiioonnss  wwhheerree  aa  ssuuddddeenn  sslliipp  

ccoouulldd  ccaauussee  yyoouurr  hhaanndd  ttoo  mmoovvee  iinnttoo  tthhee  bbllaaddee..    AALLWWAAYYSS  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  
hhaavvee  ggoooodd  bbaallaannccee..  

  
  AAllllooww  tthhee  mmoottoorr  ttoo  ccoommee  uupp  ttoo  ffuullll  ssppeeeedd  bbeeffoorree  wwoorrkkiinngg..  

  
  DDoo  nnoott  uussee  ttooooll  iiff  sswwiittcchh  ddooeess  nnoott  ttuurrnn  iitt  oonn  aanndd  ooffff..    HHaavvee  ddeeffeeccttiivvee  

sswwiittcchheess  rreeppllaacceedd  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  sseerrvviiccee  cceenntteerr..  
  
  RReeppllaacceemmeenntt  ppaarrttss..    AAllll  rreeppaaiirrss,,  wwhheetthheerr  eelleeccttrriiccaall  oorr  mmeecchhaanniiccaall,,  

sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  sseerrvviiccee  tteecchhnniicciiaann  aatt  aann  aauutthhoorriizzeedd  
sseerrvviiccee  cceenntteerr..  

  

  WWAARRNNIINNGG::    wwhheenn  sseerrvviicciinngg  uussee  oonnllyy  iiddeennttiiccaall  WWEENN®®  rreeppllaacceemmeenntt  
ppaarrttss..    UUssee  ooff  aannyy  ootthheerr  ppaarrttss  mmaayy  ccrreeaattee  aa  hhaazzaarrdd  oorr  ccaauussee  pprroodduucctt  ddaammaaggee..  
  
  
  

  DDOO  NNOOTT  OOPPEERRAATTEE  TTHHIISS  TTOOOOLL  WWHHIILLEE  UUNNDDEERR  TTHHEE  
IINNFFLLUUEENNCCEE  OOFF  DDRRUUGGSS,,  AALLCCOOHHOOLL  OORR  AANNYY  MMEEDDIICCAATTIIOONN  
TTHHAATT  MMAAYY  IIMMPPAAIIRR  YYOOUURR  JJUUDDGGMMEENNTT  OORR  CCOONNTTRROOLL!!  

  
  SSttaayy  aalleerrtt  aanndd  eexxeerrcciissee  ccoonnttrrooll..    WWaattcchh  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ddooiinngg  aanndd  uussee  

ccoommmmoonn  sseennssee..    DDOO  NNOOTT  ooppeerraattee  ttooooll  wwhheenn  yyoouu  aarree  ttiirreedd..    DDOO  NNOOTT  
RRUUSSHH!!  
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  MMaakkee  ssuurree  wwoorrkk  aarreeaa  hhaass  aammppllee  lliigghhttiinngg  ttoo  sseeee  tthhee  wwoorrkk  aanndd  tthhaatt  nnoo  
oobbssttrruuccttiioonnss  wwiillll  iinntteerrffeerree  wwiitthh  ssaaffee  ooppeerraattiioonn  BBEEFFOORREE  ppeerrffoorrmmiinngg  
aannyy  wwoorrkk  uussiinngg  yyoouurr  ssaaww..  

  
  SSaavvee  tthheessee  iinnssttrruuccttiioonnss..    RReeffeerr  ttoo  tthheemm  ffrreeqquueennttllyy  aanndd  uussee  tthheemm  ttoo  

iinnssttrruucctt  ootthheerr  uusseerrss..    IIff  yyoouu  llooaann  ssoommeeoonnee  tthhiiss  ttooooll,,  llooaann  tthheemm  tthheessee  
iinnssttrruuccttiioonnss  aallssoo..  

  
  UUssee  tthhee  pprrooppeerr  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd..    MMaakkee  ssuurree  yyoouurr  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd  iiss  iinn  

ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..    WWhheenn  uussiinngg  aann  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd,,  bbee  ssuurree  ttoo  uussee  oonnee  
hheeaavvyy  eennoouugghh  ttoo  ccaarrrryy  tthhee  ccuurrrreenntt  yyoouurr  pprroodduucctt  wwiillll  ddrraaww..    AAnn  
uunnddeerrssiizzeedd  ccoorrdd  wwiillll  ccaauussee  aa  ddrroopp  iinn  lliinnee  vvoollttaaggee  rreessuullttiinngg  iinn  lloossss  ooff  
ppoowweerr  aanndd  oovveerrhheeaattiinngg..    AA  wwiirree  ggaauuggee  ssiizzee  ((AA..WW..GG..))  ooff  aatt  lleeaasstt  1166  iiss  
rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aann  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd  2255  ffeeeett  oorr  lleessss  iinn  lleennggtthh..    IIff  iinn  
ddoouubbtt,,  uussee  tthhee  nneexxtt  hheeaavviieerr  ggaauuggee..  TThhee  ssmmaalllleerr  tthhee  ggaauuggee  nnuummbbeerr,,  tthhee  
hheeaavviieerr  tthhee  ccoorrdd..  

  DDoonn’’tt  aabbuussee  ccoorrdd..    NNeevveerr  ccaarrrryy  ttooooll  bbyy  tthhee  ccoorrdd  oorr  yyaannkk  iitt  ttoo  
ddiissccoonnnneecctt  ffrroomm  rreecceeppttaaccllee..    KKeeeepp  ccoorrdd  ffrroomm  hheeaatt,,  ooiill,,  aanndd  sshhaarrpp  
eeddggeess..  

  

EEXXTTEENNSSIIOONN  CCOORRDDSS  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmaallffuunnccttiioonn  oorr  bbrreeaakkddoowwnn,,  ggrroouunnddiinngg  pprroovviiddeess  aa  ppaatthh  oorr  
lleeaasstt  rreessiissttaannccee  ffoorr  eelleeccttrriicc  ccuurrrreenntt  aanndd  rreedduucceess  tthhee  rriisskk  ooff  eelleeccttrriiccaall  
sshhoocckk..    TToooollss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  eelleeccttrriiccaall  ccoorrdd  hhaavviinngg  aann  eeqquuiippmmeenntt--ggrroouunnddiinngg  
ccoonndduuccttoorr  mmuusstt  bbee  pplluuggggeedd  iinnttoo  aa  mmaattcchhiinngg  oouuttlleett  tthhaatt  iiss  pprrooppeerrllyy  iinnssttaalllleedd  
aanndd  ggrroouunnddeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aallll  llooccaall  ccooddeess  aanndd  oorrddiinnaanncceess..  
  
DDoo  nnoott  mmooddiiffyy  tthhee  pplluugg  pprroovviiddeedd  iinn  aannyy  wwaayy..    IIff  tthhee  pplluugg  ddooeess  nnoott  ffiitt  tthhee  
oouuttlleett,,  hhaavvee  tthhee  pprrooppeerr  oouuttlleett  iinnssttaalllleedd  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  eelleeccttrriicciiaann..  
  
TThhee  uussee  ooff  aannyy  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd  wwiillll  ccaauussee  ssoommee  lloossss  ooff  ppoowweerr..    TToo  kkeeeepp  tthhiiss  ttoo  
aa  mmiinniimmuumm  aanndd  ttoo  pprreevveenntt  oovveerrhheeaattiinngg  aanndd  mmoottoorr  bbuurrnn--oouutt;;  uussee  tthhee  ttaabbllee  
bbeellooww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmiinniimmuumm  wwiirree  ssiizzee  ((AA..WW..GG..))  eexxtteennssiioonn  ccoorrdd..  
  
UUssee  oonnllyy  tthhrreeee  ((33))  wwiirree  eexxtteennssiioonn  ccoorrddss  tthhaatt  hhaavvee  tthhrreeee  ((33))  pprroonngg  ggrroouunnddiinngg  
pplluuggss,,  aanndd  tthhrreeee  ((33))  ppoollee  rreecceeppttaacclleess  tthhaatt  aacccceepptt  tthhee  ttooooll’’ss  pplluugg..  
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AAMMEERRIICCAANN  WWIIRREE  GGAAUUGGEE  RRAATTIINNGG  CCHHAARRTT  

  
EEXXTTEENNSSIIOONN  CCOORRDD  2255  5500  7755  110000  112255  115500  117755  220000  
LLEENNGGTTHH  ((FFEEEETT))  
                      
AAMMPPSS        AAWWGG                  
  
00  ttoo  1100..00      1188  1188  1166  1166  1144  1144  1122  1122  
1100..11  ttoo  1133..00      1166  1166  1144  1144  1144  1122  1122  1122  
1133..11  ttoo  1155      1144  1122  1122  1122  1122  1122  1122  NNAA  
1155  ttoo  1188      1144  1122  1122  1122  1122  1122  NNAA  NNAA  
  
CCllaassss  IIII  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddoouubbllee  iinnssuullaatteedd..  TThhiiss  pprroodduucctt  mmuusstt  nnoott  bbee  ccoonnnneecctteedd  
ttoo  eeaarrtthh..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSAAVVEE  TTHHEESSEE  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS!!  
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SSppeecciiffiicc  SSaaffeettyy  RRuulleess  ffoorr  RRoottaarryy  TTooooll  KKiitt  
  
11..  CChheecckk  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee  ffoorr  aannyy  ccrraacckkss,,  kknnoottss,,  nnaaiillss  oorr  ootthheerr  oobbssttrruuccttiioonnss  

bbeeffoorree  ccoommmmeenncciinngg  ooppeerraattiioonn..  
22..  NNeevveerr  pprreessss  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn  wwhheenn  tthhee  rroottaarryy  ttooooll  iiss  rruunnnniinngg..  
33..  DDoo  nnoott  ccuutt  aannyy  ssiizzee  wwoorrkk  ppiieeccee  tthhaatt  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  ttooooll’’ss  ccaappaacciittyy..  
44..  AAllwwaayyss  ggrriipp  tthhee  ttooooll  ffiirrmmllyy..  
55..  AAllwwaayyss  sseeccuurree  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee..  
66..  AAllwwaayyss  uussee  ssaaffeettyy  ssppeeccttaacclleess,,  aa  ffaaccee  mmaasskk  aanndd  hheeaarriinngg  pprrootteeccttiioonn..  
77..  EEnnssuurree  tthhee  ttooooll  iiss  cclleeaarr  ooff  tthhee  wwoorrkk  ppiieeccee  bbeeffoorree  ttuurrnniinngg  oonn..  
88..  NNeevveerr  ttoouucchh  tthhee  mmoovviinngg  ppaarrttss  bbyy  hhaanndd..  
99..  CChheecckk  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  ppoowweerr  ccaabblleess  wwhheenn  ddrriilllliinngg  iinnttoo  wwaallllss  oorr  fflloooorrss..  
1100..  DDoo  nnoott  rreemmoovvee  tthhee  aattttaacchhmmeenntt  ffrroomm  tthhee  ttooooll  uunnttiill  iitt  hhaass  ccoommpplleetteellyy  

ssttooppppeedd..  
1111..  DDoo  nnoott  ttoouucchh  tthhee  aattttaacchhmmeenntt  aafftteerr  ooppeerraattiioonn,,  iitt  wwiillll  bbee  vveerryy  hhoott..  AAllllooww  iitt  

ttoo  ccooooll  ddoowwnn  bbeeffoorree  rreemmoovviinngg  iitt..  
1122..  DDoo  nnoott  ooppeerraattee  tthhee  ttooooll  iinn  wweett  oorr  ddaammpp  ccoonnddiittiioonnss..  
1133..  DDoo  nnoott  uussee  tthhee  ttooooll  iiff  ::tthhee  oonn//ooffff  sswwiittcchh  iiss  ffaauullttyy..  

::tthhee  pplluugg  oorr  ccaabbllee  iiss  ddaammaaggeedd..  
::tthheerree  iiss  eexxcceessssiivvee  ssppaarrkkiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  bbrruusshh  oorr  
ssppaarrkk  bbrriiddggeess  iinn  tthhee  ccoolllleeccttoorr..  
::ssmmookkee  oorr  bbaadd  ooddoouurrss  iiss  pprroodduucceedd,,  ccaauusseedd  bbyy  bbuurrnntt  
iinnssuullaattiinngg  mmaatteerriiaallss..  

  
  
  

LLiisstt  ooff  AAcccceessssoorriieess  //  AAttttaacchhmmeennttss  ooff  tthhee  
  RROOTTAARRYY  TTOOOOLL  KKIITT  ((4400sseettss))  

  
11..  DDrriillll  BBiitt  ((  xx  22  ))  
22..  PPoolliisshhiinngg  WWhheeeell  ((  xx  22  ))    
33..  PPoolliisshhiinngg  WWhheeeell  AArrbboorr  ((  xx  11  ))      
44..  GGrriinnddiinngg  BBiitt  ((  xx  1100  ))  
55..  EEnnggrraavviinngg  BBiitt  ((  xx  11  ))      
66..  AAbbrraassiivvee  CCuuttttiinngg  DDiisscc  ((  xx  88  ))  
77..  AAbbrraassiivvee  SSttoonnee  ((  xx  11  ))      
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88..  SSaannddiinngg  DDiisscc  ((  xx  66  ))  
99..  SSaannddiinngg  DDiisscc  AArrbboorr  ((  xx  11  ))  
1100..  BBuurrrr  BBaauu  BBiitt  ((  xx  11  ))      
1111..  SSaannddiinngg  DDrruumm  ((  xx  44  ))      
1122..  SSaannddiinngg  DDrruumm  AArrbboorr  ((  xx  11  ))  
1133..  SSppaarree  CCoolllleett  22..33mmmm  ((  xx  11  ))  
  
  

GGEETTTTIINNGG  TTOO  KKNNOOWW  TTHHEE  RROOTTAARRYY  TTOOOOLL  KKIITT  
  
TThhee  rroottaarryy  ttooooll  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  ddrriilllliinngg,,  
mmiilllliinngg,,  ggrriinnddiinngg  aanndd  ppoolliisshhiinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  
ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  eennggrraavviinngg,,  ccuuttttiinngg  aanndd  
rreemmoovviinngg  rruusstt..  IItt  ccaann  bbee  uusseedd  oonn  mmoosstt  
mmeettaallss,,  ggllaassss,,  wwoooodd  aanndd  cceerraammiiccss..  
  

OOppeerraattiinngg  tthhee  OOnn//OOffff  SSwwiittcchh  
11..  TThhee  oonn//ooffff  sswwiittcchh  iiss  llooccaatteedd  oonn  tthhee  

uunnddeerrssiiddee  ooff  tthhee  hhaannddllee..  IItt  hhaass  ttwwoo  sseettttiinngg  00  ((OOffff))  aanndd  II  ((OOnn))..  
22..  TToo  sswwiittcchh  oonn  tthhee  ttooooll,,  pprreessss  tthhee  sswwiittcchh  iinnttoo  tthhee  II  ((OOnn))  ppoossiittiioonn..  TThheerree  iiss  

nnoo  nneeeedd  ttoo  hhoolldd  iitt  ddoowwnn  aass  iitt  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  lloocckk  iinn  ppoossiittiioonn..  
33..  TToo  sswwiittcchh  tthhee  ttooooll  ooffff,,  ssiimmppllyy  pprreessss  tthhee  sswwiittcchh  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  00  ((OOffff))  

ppoossiittiioonn..  
44..  AAllwwaayyss  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  sswwiittcchh  iiss  iinn  tthhee  OOffff  ppoossiittiioonn  bbeeffoorree  ccoonnnneeccttiinngg  

tthhee  ttooooll  ttoo  tthhee  mmaaiinnss..  AAllwwaayyss  ddiissccoonnnneecctt  tthhee  ttooooll  ffrroomm  tthhee  mmaaiinnss  wwhheenn  
nnoott  iinn  uussee..  

  
AAddjjuussttiinngg  tthhee  SSppeeeedd  

11..  TThhee  ttooooll  hhaass  aa  rraannggee  ooff  ssppeeeedd  sseettttiinnggss  ffrroomm  88,,000000  ttoo  3300,,000000  rrppmm..  TThhee  
ssppeeeedd  ccaann  bbee  aaddjjuusstteedd  uussiinngg  tthhee  ssppeeeedd  ccoonnttrrooll  wwhheeeell  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ttoopp  
ooff  tthhee  hhaannddllee..  

22..  TThheerree  aarree  ssoommee  ssiiggnnss,,  ‘‘11’’  ‘‘22’’  ‘‘33’’--  ‘‘66’’aanndd  ‘‘MMAAXX’’  mmaarrkkeedd  oonn  tthhee  wwhheeeell..  TToo  
iinnccrreeaassee  ssppeeeedd,,  ttuurrnn  tthhee  wwhheeeell  ttoowwaarrddss  tthhee  ‘‘MMAAXX’’  ssiiggnn..  TToo  rreedduuccee  ssppeeeedd,,  
ttuurrnn  tthhee  wwhheeeell  ttoowwaarrddss  tthhee  ‘‘11’’  ssiiggnn..  

33..  AAss  aa  gguuiiddee,,  uussee  llooww  ssppeeeedd  ffoorr  llaarrggeerr  aattttaacchhmmeennttss  aanndd  hhiigghheerr  ssppeeeedd  ffoorr  
ssmmaallll  aattttaacchhmmeennttss..  
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44..  DDoo  nnoott  ffoorrccee  tthhee  ttooooll..  BBeesstt  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  aacchhiieevveedd  bbyy  aann  eevveenn  ssppeeeedd,,  
nnoott  hhiigghh  pprreessssuurree..  

  HHiigghh  SSppeeeedd  UUsseess::  
HHiigghheerr    ssppeeeeddss  aarree  bbeetttteerr  ffoorr  ccaarrvviinngg,,  ccuuttttiinngg,,  rroouuttiinngg  sshhaappiinngg..  HHaarrddwwooooddss,,  
mmeettaallss  aanndd  ggllaassss  rreeqquuiirree  hhiigghh  ssppeeeedd  ooppeerraattiioonn  aanndd  ddrriilllliinngg  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ddoonnee  
aatt  hhiigghh  ssppeeeeddss..  

WWaarrnniinngg::  DDoo  nnoott  uussee  ggrriinnddiinngg  wwhheeeellss  oovveerr  11””  iinn  ddiiaammeetteerr..  TThhee  ttooooll’’ss  hhiigghh  
ssppeeeedd  ccaann  ccaauussee  llaarrggeerr  wwhheeeellss  ttoo  ffllyy  aappaarrtt  aanndd  ccoouulldd  ccaauussee  iinnjjuurryy..  

  LLooww  SSppeeeedd  uusseess::  
CCeerrttaaiinn  mmaatteerriiaallss  ((ssoommee  ppllaassttiiccss,,  ffoorr  eexxaammppllee))  rreeqquuiirree  aa  rreellaattiivveellyy  ssllooww  ssppeeeedd  
bbeeccaauussee  aatt  hhiigghh  ssppeeeedd  tthhee  ffrriiccttiioonn  ooff  tthhee  ttooooll  ggeenneerraatteess  hheeaatt  aanndd  ccaauusseess  tthhee  
ppllaassttiicc  ttoo  mmeelltt..  SSllooww  ssppeeeeddss  uussuuaallllyy  aarree  bbeesstt  ffoorr  ppoolliisshhiinngg  ooppeerraattiioonnss  
eemmppllooyyiinngg  tthhee  ffeelltt  ppoolliisshhiinngg  aacccceessssoorriieess..  TThheeyy  mmaayy  aallssoo  bbee  ffoorr  wwoorrkkiinngg  oonn  
ddeelliiccaattee  pprroojjeeccttss..  
  
FFiittttiinngg  tthhee  AAttttaacchhmmeennttss..  
11..  BBeeffoorree  ffiittttiinngg  tthhee  aattttaacchhmmeennttss,,  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ttooooll  iiss  uunnpplluuggggeedd  ffrroomm  

tthhee  mmaaiinnss..  
22..  TTuurrnn  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  sslloowwllyy,,  wwhhiillsstt  pprreessssiinngg  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn  llooccaatteedd  

iinn  tthhee  jjaaww  eenndd  ooff  tthhee  ttooooll..  
33..  TThhee  lloocckkiinngg  ppiinn  wwiillll  eennggaaggee,,  aanndd  pprreevveenntt  tthhee  jjaaww  ffrroomm  ttuurrnniinngg..  
44..  KKeeeeppiinngg  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn  ddeepprreesssseedd,,  ttuurrnn  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  ttoo  ooppeenn  tthhee  

ccllaammppiinngg  jjaaww..  
55..  IInnsseerrtt  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttooooll  iinnttoo  tthhee  jjaaww..  
66..  CCllaammpp  aallll  aattttaacchhmmeennttss  aass  sshhoorrtt  aass  ppoossssiibbllee..  SShhaaffttss  tthhaatt  ssttiicckk  oouutt  ttoooo  ffaarr  

mmaayy  bbeenndd  oorr  ccaauussee  tthhee  ttooooll  ttoo  vviibbrraattee..  
77..  TTiigghhtteenn  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  aaggaaiinn  ddeepprreessssiinngg  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn..  EEnnssuurree  

tthhaatt  tthhee  aattttaacchhmmeenntt  iiss  ffiirrmmllyy  sseeccuurreedd  iinn  tthhee  jjaawwss..  
  

CChhaannggiinngg  tthhee  CCoolllleett  
11..  BBeeffoorree  cchhaannggiinngg  tthhee  ccoolllleett,,  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ttooooll  iiss  uunnpplluuggggeedd  ffrroomm  tthhee  

mmaaiinnss..  
22..  TTuurrnn  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  sslloowwllyy,,  wwhhiillsstt  pprreessssiinngg  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn  llooccaatteedd  

iinn  tthhee  jjaaww  eenndd  ooff  tthhee  ttooooll..  
33..  TThhee  lloocckkiinngg  ppiinn  wwiillll  eennggaaggee,,  aanndd  pprreevveenntt  tthhee  jjaaww  ffrroomm  ttuurrnniinngg..  
44..  KKeeeeppiinngg  tthhee  lloocckkiinngg  ppiinn  ddeepprreesssseedd,,  ttuurrnn  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  ccoonnttiinnuuoouussllyy  

uunnttiill  tthhee  nnuutt  iiss  ccoommpplleetteellyy  uunnssccrreewweedd  aanndd  ddeettaacchheess  ffrroomm  tthhee  jjaaww..  
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55..  RReemmoovvee  tthhee  ccoolllleett  ffrroomm  tthhee  hhoollddeerr,,  aanndd  rreeppllaaccee  iitt  wwiitthh  tthhee  nneeww  ccoolllleett..  
DDiissppoossee  ooff  tthhee  oolldd  ccoolllleett  iiff  iitt  iiss  bbrrookkeenn  oorr  ddaammaaggeedd..  

66..  RReeppllaaccee  tthhee  ccllaammppiinngg  jjaaww  nnuutt  aanndd  rreettiigghhtteenn..  
  

UUSSIINNGG  TTHHEE  AATTTTAACCHHMMEENNTTSS  
  
TThheerree  aarree  aa  vvaarriieettyy  ooff  aattttaacchhmmeennttss  ssuupppplliieedd  wwiitthh  tthhiiss  ttoooollss..  SSoommee  ooff  tthheessee  
ccoommee  rreeaaddyy  ttoo  uussee  aanndd  ccaann  bbee  ffiitttteedd  ttoo  tthhee  ttooooll  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  
aasssseemmbbllyy..  HHoowweevveerr,,  ootthheerrss  rreeqquuiirree  ffiittttiinngg  ttoo  aann  aarrbboorr  bbeeffoorree  tthheeyy  ccaann  bbee  
uusseedd..  
  

AAttttaacchhmmeenntt  AArrbboorr  RReeqquuiirreedd??  UUsseess  
DDrriillll  BBiittss--22..22mmmm  &&  33..00mmmm  NNoonnee  DDrriilllliinngg  

AAssssoorrtteedd  GGrriinnddiinngg  BBiittss  NNoonnee  GGrriinnddiinngg,,  MMiilllliinngg  
EEnnggrraavviinngg  BBiitt  NNoonnee  EEnnggrraavviinngg  
BBuurrrr  BBaauu  BBiitt  NNoonnee  EEnnggrraavviinngg  

AAbbrraassiivvee  CCuuttttiinngg  DDiissccss  SSaannddiinngg  DDiisscc  
AArrbboorr  

CCuuttttiinngg  

SSaannddiinngg  DDrruummss--1155mmmm  
ddiiaammeetteerr  

SSaannddiinngg  DDiisscc  
AArrbboorr  

SSaannddiinngg  

SSaannddiinngg  DDiissccss--2200mmmm  
ddiiaammeetteerr  

SSaannddiinngg  DDiisscc  
AArrbboorr  

SSaannddiinngg  

PPoolliisshhiinngg  WWhheeeellss--11//22””mmmm  &&  
11””mmmm  

PPoolliisshhiinngg  WWhheeeell  
AArrbboorr  

PPoolliisshhiinngg  

  
TThhee  aattttaacchhmmeennttss  ssuupppplliieedd  mmaayy  vvaarryy  ffrroomm  tthhoossee  lliisstteedd  aabboovvee..  

SSaannddiinngg  DDiisscc  AArrbboorr  
11..  TToo  ffiitt  aa  ddiisscc  ttoo  tthhee  SSaannddiinngg  DDiisscc  AArrbboorr,,  uunnssccrreeww  tthhee  ffiittttiinngg  ssccrreeww..  
22..  RReemmoovvee  tthhee  ssccrreeww  aanndd  wwaasshheerr..  
33..  PPllaaccee  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddiisscc  oovveerr  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aarrbboorr..  
44..  RReeppllaaccee  tthhee  wwaasshheerr  aanndd  ssccrreeww..  
55..  TTiigghhtteenn  tthhee  ssccrreeww  uunnttiill  tthhee  ddiisscc  iiss  ffiirrmmllyy  sseeccuurreedd..  
66..  FFiitt  tthhee  aarrbboorr  ttoo  tthhee  ttooooll  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ““FFiittttiinngg  tthhee  AAttttaacchhmmeennttss””..  
  

SSaannddiinngg  DDrruumm  AArrbboorr  
11..  TToo  ffiitt  aa  ddiisscc  ttoo  tthhee  SSaannddiinngg  DDrruumm  AArrbboorr,,  uunnssccrreeww  tthhee  ffiittttiinngg  ssccrreeww..  
22..  RReemmoovvee  tthhee  ssccrreeww,,  wwaasshheerr  aanndd  rruubbbbeerr  ddrruumm  hhoollddeerr..  
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33..  PPuusshh  tthhee  rreeqquuiirreedd  SSaannddiinngg  DDrruumm  oonn  ttoo  tthhee  rruubbbbeerr  ddrruumm  hhoollddeerr..  
44..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  ddrruumm  iiss  ccoommpplleetteellyy  ppuusshheedd  oonn  ttoo  tthhee  hhoollddeerr  ssoo  tthhaatt  

eeddggeess  ooff  tthhee  ddrruumm  aanndd  hhoollddeerr  aarree  aalliiggnneedd..  
55..  RReeppllaaccee  tthhee  ddrruumm  hhoollddeerr  oonn  tthhee  aarrbboorr..  
66..  RReeppllaaccee  tthhee  wwaasshheerr  aanndd  ssccrreeww..  
77..  TTiigghhtteenn  tthhee  ssccrreeww  uunnttiill  tthhee  ddiisscc  iiss  ffiirrmmllyy  sseeccuurreedd..  
88..  FFiitt  tthhee  aarrbboorr  ttoo  tthhee  ttooooll  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ““FFiittttiinngg  tthhee  AAttttaacchhmmeennttss””..  
  

PPoolliisshhiinngg  WWhheeeell  AArrbboorr  
11..  PPuusshh  tthhee  tthhrreeaaddeedd  ppooiinntt  ooff  tthhee  PPoolliisshhiinngg  WWhheeeell  AArrbboorr  iinnttoo  tthhee  rreeqquuiirreedd  

ppoolliisshhiinngg  wwhheeeell..  
22..  TTwwiisstt  tthhee  aarrbboorr  aannttiicclloocckkwwiissee  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ppoolliisshhiinngg  wwhheeeell  ffiirrmmllyy  oonn  ttoo  

tthhee  aarrbboorr..  
33..  FFiitt  tthhee  aarrbboorr  ttoo  tthhee  ttooooll  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ““FFiittttiinngg  tthhee  AAttttaacchhmmeennttss””..  
44..  OOccccaassiioonnaallllyy  cchheecckk  tthhee  wwhheeeell  dduurriinngg  uussee  ttoo  eennssuurree  iitt  iiss  ssttiillll  sseeccuurree..  
  

UUSSIINNGG  TTHHEE  RROOTTAARRYY  TTOOOOLL  KKIITT  
  
11..  AAllwwaayyss  wweeaarr  ffaaccee  mmaasskk,,  ssaaffeettyy  ssppeeccttaacclleess  aanndd  hheeaarriinngg  pprrootteeccttiioonn  wwhheenn  

uussiinngg  tthhee  ttooooll..  
22..  AAllwwaayyss  iinnssppeecctt  tthhee  ttooooll  aanndd  aattttaacchhmmeennttss  ffoorr  ddaammaaggee  bbeeffoorree  uussee..  NNeevveerr  

uussee  bbrrookkeenn  ggrriinnddiinngg  ddiissccss  oorr  aattttaacchhmmeennttss  wwiitthh  bbeenntt  sshhaaffttss  ––  DDiissccaarrdd  
iimmmmeeddiiaatteellyy..  

33..  FFoorr  mmiilllliinngg  oorr  eennggrraavviinngg,,  hhoolldd  tthhee  ttooooll  lliikkee  aa  ppeenn  ttoo  aallllooww  bbeetttteerr  ccoonnttrrooll..  
EEnnssuurree  tthhee  vveennttiillaattiioonn  sslloottss  aarree  kkeepptt  cclleeaarr  ttoo  pprreevveenntt  oovveerrhheeaattiinngg..  

44..  FFoorr  hheeaavviieerr  wwoorrkk  ssuucchh  aass  ddrriilllliinngg,,  hhoolldd  tthhee  ttooooll  lliikkee  aa  hhaammmmeerr..  
55..  UUssee  tthhee  ccoorrrreecctt  aattttaacchhmmeenntt  ffoorr  tthhee  jjoobb..  
66..  TThhee  aabbrraassiivvee  ssttoonnee  ssuupppplliieedd  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  sshhaarrppeenn  tthhee  eennggrraavviinngg  bbiitt,,  iiff  

rreeqquuiirreedd..  
77..  TThhiiss  ttooooll  iiss  ssuupppplliieedd  wwiitthh  aa  33..22mmmm  ccoolllleett  ((ffiitttteedd  aallrreeaaddyy  oonn  tthhee  ttooooll))  aanndd  

aa  22..33mmmm  ssppaarree  ccoolllleett..  AAllwwaayyss  sseelleecctt  tthhee  ccoorrrreecctt  ssiizzee  ooff  ccoolllleett..  
  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  

  WWaarrnniinngg::  RReemmoovvee  tthhee  pplluugg  ffrroomm  tthhee  ssoocckkeett  bbeeffoorree  ccaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  
aaddjjuussttmmeennttss,,  sseerrvviicciinngg  oorr  mmaaiinntteennaannccee..  
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  NNeevveerr  uussee  wwaatteerr  oorr  ootthheerr  lliiqquuiiddss  ttoo  cclleeaann  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ppaarrttss  ooff  tthhee  ttooooll..  
  AAllwwaayyss  cclleeaann  tthhee  ttooooll  aafftteerr  uussee..  
  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  vveennttiillaattiioonn  sslloottss  ddoo  nnoott  bbeeccoommee  bblloocckkeedd  ttoo  pprreevveenntt  

oovveerrhheeaattiinngg..  
  RReemmoovvee  tthhee  ddiissppoossee  ooff  ddaammaaggeedd  aattttaacchhmmeennttss..  
  CChheecckk  tthhaatt  tthhee  lloocckkiinngg  jjaaww  iiss  ccoorrrreeccttllyy  aalliiggnneedd..  

  
  

LLiimmiitteedd  OOnnee--YYeeaarr  WWaarrrraannttyy  
  

WWEENN  PPrroodduuccttss,,  aa  ddiivviissiioonn  ooff  GGrreeaatt  LLaakkeess  TTooooll  MMffgg  IInncc,,  wwaarrrraannttss  iittss  ppoowweerr  
ttoooollss  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  ddeeffeeccttss  ffrroomm  wwoorrkkmmaannsshhiipp  aanndd  mmaatteerriiaallss  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  
oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  ddaattee  ooff  oorriiggiinnaall  ppuurrcchhaassee..  WWee  wwiillll  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaaccee,,  aatt  oouurr  
ooppttiioonn,,  aannyy  ttooooll  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  wwaarrrraannttyy  tthhaatt  aafftteerr  iinnssppeeccttiioonn  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  
ddeeffeeccttiivvee  iinn  mmaatteerriiaallss  oorr  wwoorrkkmmaannsshhiipp  dduurriinngg  tthhee  wwaarrrraannttyy  ppeerriioodd..  
  
TThhiiss  wwaarrrraannttyy  ddooeess  nnoott  aappppllyy  iiff  tthhee  ttooooll  hhaass  bbeeeenn  mmiissuusseedd,,  aabbuusseedd,,  ssuubbjjeecctt  
ttoo  aann  aacccciiddeenntt,,  aalltteerreedd,,  rreeppaaiirreedd  bbyy  ootthheerrss  nnoott  aauutthhoorriizzeedd  aanndd  iiss  uusseedd  iinn  
ccoommmmeerrcciiaall  oorr  rreennttaall  aapppplliiccaattiioonnss..  NNoorrmmaall  wweeaarr  aanndd  tteeaarr  iiss  aallssoo  nnoott  ccoovveerreedd  
bbyy  tthhiiss  wwaarrrraannttyy..  
  
TToo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  wwaarrrraannttyy,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  aatt  11--888888--331155--33008800  oorr  
wwrriittee  ttoo  uuss  aatt  550011  DDaavviiss  RRdd,,  EEllggiinn,,  IILL  6600112233..  YYoouu  wwiillll  nneeeedd  pprrooooff  ooff  ppuurrcchhaassee  
aanndd  bbee  aasskkeedd  ttoo  sshhiipp  tthhee  ttooooll  bbaacckk  ttoo  uuss  ffrreeiigghhtt  pprreeppaaiidd..  
  
UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  sshhaallll  WWEENN  PPrroodduuccttss//GGrreeaatt  llaakkeess  TTooooll  MMffgg  IInncc  bbee  
lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  iinnddiirreecctt,,  iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess  ffrroomm  tthhee  ssaallee  oorr  
uussee  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt..  SSoommee  ssttaatteess  ddoo  nnoott  aallllooww  tthhee  eexxcclluussiioonn  oorr  lliimmiittaattiioonn  ooff  
iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess..  SSoommee  ssttaatteess  ddoo  nnoott  aallllooww  lliimmiittaattiioonnss  oonn  
tthhee  lleennggtthh  ooff  aann  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttyy..  TThhiiss  wwaarrrraannttyy  pprroovviiddeess  yyoouu  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  
lleeggaall  rriigghhttss  aanndd  yyoouu  mmaayy  hhaavvee  ootthheerr  rriigghhttss  tthhaatt  vvaarryy  ffrroomm  ssttaattee  ttoo  ssttaattee..    
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