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Výraz POWERhandle označuje sadu baterií a držadlo, 
používané k napájení kompatibilních CEL produktů, použití 
slova baterie označuje nevyjímatelné články zabudované do 
POWERhandle.

Lithium Iontové baterie jsou chráněny elektronikou, která je 
chrání před úplným vybitím. Tento obvod může být 
poškozen nárazem! Zabraňte pádu POWERhandle na zem!

Ochrana proti přetížení
Při přetížení (produkt pracuje příliš tvrdě, nebo dojde uvíznutí 
pily v materiálu) dojde k prudkému nárůstu proudu a dojde k 
odpojení baterie (indikováno ČERVENOU blikající LED diodou. 
Odstraňte problém a znovu spusťte nářadí.

Ochrana před vybitím
Pokud je vybíjecí proud příliš vysoký, nebo pokud je zbývající 
napětí baterie příliš nízké pro provoz nářadí, baterie se 
automaticky vypne a zhasnou LED diody. 
Poznámka Pokud k vypínání dochází opakovaně, je baterie 
vybitá. Dobijte ji prosím.

Bez paměťového efektu
Li-Ion baterie můžete dobíjet kdykoliv, bez ohledu na stav jejich 
vybití. Před nabíjením je není potřeba kompletně vybíjet. 
Můžete ji používat 5 minut a znovu vložit do nabíječky. Navíc 
není potřeba čekat do plného nabití baterie.

Kód produktu
Napětí

Typ baterie
Kapacita (Ah)

Rozměry (V, D, Š)
Váha

-  PH12
-  18V (5x2 články)
-  Lithium Ion (Li-Ion) 
-  3Ah (3000mAh)
-  185x115x85mm
-  800 g

Údržba Všeobecná kontrola
Pravidelně kontrolujte přítomnost všech drátů a šroubů (i 
utažení). Jakékoliv poškození zvyšuje riziko úrazu el. proudem, 
požáru, nebo poškození zdraví a majetku.
Prach
Udržujte ventilační otvory průchodné a čisté. Pravidelně 
odstraňujte prach a špínu. Nejlepších výsledků dosáhnete 
použitím stlačeného vzduchu a kartáče.
Nikdy nepoužívejte čistící prostředky pro čištění plastových 
částí.
UPOZORNĚNÍ! K čištění plastových částí produktu 
nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Použijte jemný 
saponát na vlhkém hadru. Voda nikdy nesmí přijít do styku s 
nabíječkou nebo POWERhandle.
UPOZORNĚNÍ! Použité baterie nevhazujte do vody nebo 
ohně. Mohlo by dojít k explozi!
UPOZORNĚNÍ! Baterie obsahují nebezpečné chemikálie. 
Poškozené baterie likviduje pouze odborná firma.
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte prodlužovací přívod.
UPOZORNĚNÍ! Nabíjejte pouze ve vnitřním prostředí. 
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Produkt, návod k obsluze a příslušenství ukládejte na 
bezpečném a suchém místě. Je to jediný způsob, jak mít 
všechny důležité informace po ruce.

Nikdy neskladujte POWERhandle vybitou!
Teplota skladování by měla být 10ºC až 24ºC.

Baterie nevhazujte do domovního odpadu. Vraťte je prodejci, 
nebo odneste do místního Eko-dvora. V případě nejasností 
kontaktujte prodejce.

Tento produkt neobsahuje části, které by si mohl uživatel 
sám opravit, nebo vyměnit. Opravy provádí pouze 
autorizovaný servis CEL.

18V
Verze manuálu: 130528 - Přeloženo v ČR - Vytištěno v ČR

UDRŽUJTE V SUCHU

PH12

Úroveň nabitíl
Pro zjištění úrovně nabití, stiskněte malé 
tlačítko.
ĆERVENÁ LED značí nízké nabití, 
ĆERVENÁ+ŽLUTÁ značí střední charge, 
ĆERVENÁ+ŽLUTÁ+ZELENÁ značí vysoké 
nabití.

Nabíjení
Při nabíjení POWERhandle LED diody 
cyklicky blikají v pořadí: ČERVENÁ - 
ČERVENÁ+ŽLUTÁ - 
ČERVENÁ+ŽLUTÁ+ZELENÁ dokola, dokud 
není plně nabita.

Plné nabití je indikováno svítící ZELENOU  
LED diodou.
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Press
Battery Test

If the red LED blinks please consult the user-manual
to reference error codes and solutions

Poznámka Baterie je dodána v částečně 
nabitém stavu. Před prvním použitím ji 

plně dobijte. Po každém použití, před 
uložením ji zcela nabijte.

Nabíječky jsou navrženy pro specifické typy baterií. 
Informační štítek na nabíječce obsahuje typ baterie, kterou 
může nabíjet.

Li-Ion baterie může být nabíjena kdykoliv, bez ovlivnění její 
životnosti. Přerušení nabíjecího cyklu ji nepoškozuje.

Elektronický obvod baterie umožní nabíjení pouze, pokud 
je okolní teplota v rozmezí 0 °C až 45 °C.

Po skončení práce, či nabití baterii vždy vyjímejte z 
přístroje/nabíječky a skladujte ji na suchém místě s teplotou 
10ºC až 24ºC. Nadměrná teplota sníží životnost akumulátoru.

POWERhandle udrží kapacitu nabití po několik měsíců. 
Nikdy ji neskladujte vybitou! Mohlo by dojít k nevratnému 
poškození. Poškození předejdete, pokud ji dobijete alespoň 
jednou za 3 měsíce. 

Nikdy nenechávejte baterii v nabíječce déle jak 24 hodin. Hrozí 
riziko požáru.

Připojení POWERhandle
Zarovnejte kolejnice na 
POWERhandle a spojte s 
nářadím, nebo nabíječkou. 
Posunujte dokud neuslyšíte 
cvaknutí.
Odpojení POWERhandle
Posuňte uvolňovací západky a 
oddělte POWERhandle posunutím 
od nářadí.

Směr
Uvolnění
Regulátor
Světlo
LED Indikátor
Test baterie
 

Použití světla
Otáčejte světlem, dokud 
nebude vhodně osvětlovat 
pracovní plochu. Otočením 
do těla jej vypnete.
LED dioda spotřebuje malé 
množství energie z baterie 
a automaticky se vypne, 
pokud baterii nepoužíváte.

Představení a obsluha LED Indikátory Nabíjení

Tepelná ochrana
Přehřátí nad 75°C je indikováno pomalu blikající 
červenou LED. 

Ochranný obvod
Při zatížení baterie, kdy napětí klesne pod nastavenou 
mez (uvíznutý nástroj v materiálu), bliká rychle červená 
LED 10 sekund. Uvolněte nástroj a restartujte.

po směru hod. ručiček

 proti směru hod. ručiček

Obsluha
Na některých přístrojích s 
oběma směry otáčení budou 
LED diody svítit v pořadí 
ČERVENÁ, ŽLUTÁ, 
ZELENÁ (otáčení po směru 
hod. ručiček) a ZELENÁ, 
ŽLUTÁ, ČERVENÁ (proti 
směru hod. ručiček).
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