
Návod k obsluze
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POWERhandle AC

Děkujeme za zakoupení produktu firmy CEL
Produkt byl vyvinut a vyroben s důrazem na splnění vysokých norem kvality. Jednoduchost obsluhy

a bezpečnost hrály hlavní roli při vývoji produktu. Důkladnou údržbou produktu docílíte léta
bezproblémového provozu.

Produkt je navržen pro Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje dle
obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum

prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve
vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou

vyloučeny. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením,
nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných

pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením
během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící prvky, které vyžadují
periodickou výměnu. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který

je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série),
razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. Reklamaci
uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko
prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. Výrobky předávejte do

servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné
přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

V případě otázek nás kontaktuje na:

prodej@cel-cz.cz
Je možné stahovat aktualizované návody k obsluze, příklady užití a informace o nových produktech

na stránce:

použití v domácnosti.

www.celcz.cz

Produkt není navržen pro potřeby půjčoven nářadí.

Upozornění: Uživatel musí přečíst a pochopit návod k obsluze před použitím, čímž sníží riziko úrazu a zranění.
Nedostatečná informovanost vede k poranění elektrickým proudem, požáru. Produkt musí být používán pouze k

popsaným činnostem. Jakékoliv jiné použití, než které je zde uvedeno, bude posuzováno jako porušení podmínek
použití. Výrobce a distributor nenese v případech nesprávného použití žádnou odpovědnost za zranění a škody,
způsobené výrobkem. Výrobce a distributor nemůže převzít odpovědnost za škody a zranění, v případě použití

síly, nebo při používání částečně nebo úplně rozebraného produktu.
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Důležitá bezpečnostní upozornění 1.0

Pracovní prostředí

ktrická bezpečnost

Osobní bezpečnost

Použití a údržba přístrojů

a)

b)
c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)

b)

c)
d)

Ele
Konektory produktu musí odpovídat zásuvce. V žádném případě je neupravujte! Před připojením produktu do sítě zkontrolujte

štítek s elektrickými údaji a ověřte, zda souhlasí s parametry ve vaší zemi. Nepoužívejte adaptéry typů zásuvek, nebo konvertory s
uzemněním. Neupravené konektory a vhodné zásuvky sníží riziko úrazu el. proudem.

Nepřetěžujte se. Vhodně se obouvejte a udržujte stabilní postoj.

Pokud jsou přístroje vybaveny možností připojení odsávacích zařízení, ujistěte se že jsou správně připojeny.

Při práci s přístrojem nepoužívejte velkou sílu a nepřetěžujte jej. Používejte vhodný přístroj pro danou práci. Správný přístroj
odvede práci lépe a bezpečněji s výkonem, který je od něj očekáván a pro který byl navrhnut.

Přístroj nepoužívejte pokud spínač správně nefunguje. Pokud nejde přístroj bezpečně vypnout, je nebezpečný a musí být
opraven!

a)
b)
c)

Pracovní oblast udržujte čistou. Přecpané a neosvětlené plochy napomáhají nehodám.
Nepracujte s přístrojem v explozivním prostředí, v blízkosti hořlavých látek, plynů, nebo prachu. Přístroj může produkovat jiskry!
Děti a přihlížející udržujte v dostatečné vzdálenosti. Rozptylování může vést k nehodě.

Předejděte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou trubky, radiátory atd.
Nepracujte při dešti, nebo ve vlhkém prostředí. Vniknutí vody do přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem.
Kabel nabíječky nepoužívejte při vytahování ze zásuvky. Chraňte jej před horkem, olejem, ostrými předměty. Poškozené vodiče

okamžitě nahraďte.
Při použití přístroje ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní prostředí.

Pracujte soustředěně. Nepracujte pokud jste unaveni, nebo pod vlivem drog, alkoholu, nebo léků.
Používejte ochranné pomůcky.
Předejděte nechtěnému zapnutí. Přenášení přístrojů s prsty na nástrojích může vést k zranění.
Před zapnutím odstraňte nastavovací klíče z přístroje.

Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení, nebo bižuterii. Mohlo by dojít k zachycení pohyblivými částmi.

Před nastavováním, nebo výměnou nástrojů odpojte přístroj ze zásuvky, nebo vyjměte baterii.
Přístroj ukládejte na bezpečná místa, zamezíte tím přístupu nepoučeným osobám, nebo dětem, které by se mohly poranit.

Důležitá bezpečnostní upozornění 1.0
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Přístroj, příslušenství a další nástroje používejte v souladu s tímto návodem k obsluze. Jiné než popsané použití může vést k
vážným úrazům.

Udržujte svůj přístroj v dobrém stavu a nechávejte jej opravovat pouze v odborném servisu s použitím originálních součástek.

Všechny kabely vždy kompletně rozviňte. Včetně prodlužovacích přívodů, obzvláště bubnových.
Vždy kontrolujte, zda nejsou kabely a přípojky poškozené. Očistěte je a usuště před připojením do sítě.
Transformátor používejte pouze pro práci se suchým materiálem. Vniknutí vody do přístroje zvyšuje riziko poranění el. proudem.

Pracovní plochu udržujte čistou. Odřezky materiálu jsou nebezpečné. Prach může explodovat.
Používejte ochranné rukavice při výměně nástrojů. Po delším používání mohou být horké.
Plochy, které budete opracovávat nepotírejte hořlavinami. Při opracovávání se zahřejí a mohlo by dojít k explozi.
Nikdy nepracujte v místě, kam nevidíte.

když je odpojen ze sítě, může na jeho kontaktech vzniknout silný elektrický výboj. Před odpojováním připojených zařízení jej proto
nejdříve odpojte ze sítě. Nikdy se nedotýkejte elektrických kontaktů.

Akumulátorové nářadí napájené stejnosměrným proudem z transformátoru, nebo akumulátoru nejsou navrženy pro náročnou a
dlouhodobou práci. Přerušujte dlouhou práci a nikdy je nenechávejte běžet, pokud je nepoužíváte. Nedodržováním těchto
doporučení způsobíte nadměrné opotřebení motoru a dalších součástek, které mohou způsobit poruchu a zbytečné nebezpečí.

Servis

POZNÁMKY

Vážná rizika při použití transformátoru:
I

Opakované, nebo stálé zatížení transformátoru způsobí zahřátí přístroje i kabelů. Nepoužívejte přístroje k pracem pro které
nebyly navrženy! Akumulátorové nářadí je nevrženo pro lehkou a rychlou práci, ne však pro dlouhé zatížení!

Těžké součásti v transformátoru poškodí vnější obal, pokud dojde k pádu na zem. Pracujte s ním s veškerou obezřetností.
Při přenášení, připojování a odpojování přístrojů.

Vždy používejte ochranné pomůcky pro oči, uši, ústa a vhodně se oblékejte a obouvejte.

Přístroj pravidelně kontrolujte. Poškozené části přístroje mohou ovlivnit jeho výkony. V případě poškození kontaktujte servis.
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezací nástroje snižují riziko uvíznutí nástroje v materiálu.

Při práci na stěnách, kde může vést elektrické vedení používejte detektory kovu. Při kontaktu s elektrickým vedením může dojít k
požáru, nebo zranění. Poškození plynové trubky vede k výbuchu.

Správně uchyťte opracovaný předmět.

Dlouhá práce je vyčerpávající, dělejte přestávky.

Významy symbolů
Prohlédněte si zastřihovač a seznamte se s významy symbolů.

Nebezpe-
čí úrazu

Udržujte
suché

Nepracujte
blízko při-
hlížejících

Odlétávající
úlomky

Nebezpečí
úrazu el.
proudem

Chraňte
oči, uši,

ústa

Čtěte
návod

UPOZORNĚNÍ Přečtěte a pochopte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.
Nedodržení instrukcí může vést k elektrickému šoku, požáru, nebo zranění.
Návod uchovejte pro budoucí použití.

Použijte
vhodné
oblečení
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Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezací nástroje snižují riziko uvíznutí nástroje v materiálu.
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Významy symbolů
Prohlédněte si zastřihovač a seznamte se s významy symbolů.

Nebezpe-
čí úrazu

Udržujte
suché

Nepracujte
blízko při-
hlížejících

Odlétávající
úlomky

Nebezpečí
úrazu el.
proudem

Chraňte
oči, uši,

ústa

Čtěte
návod

UPOZORNĚNÍ Přečtěte a pochopte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.
Nedodržení instrukcí může vést k elektrickému šoku, požáru, nebo zranění.
Návod uchovejte pro budoucí použití.

Použijte
vhodné
oblečení

Vybalení 2.0

POZNÁMKA
Při velkém objemu výroby se může stát, že nový produkt bude vyroben s drobnou vadou nebo bude některá z částí
chybět. Pokud k tomu dojde, nepoužívejte produkt, dokud nebude vadná část vyměněna. Při použití by mohlo dojít k
úrazu.

Popis částí 3.0

Přečtěte všechny bezpečnostní
upozornění!
Nedodržením doporučení se vystavujete
riziku úrazu el. proudem nebo vážných
zranění.

Transformátor

Uvolňovací západka

dioda

ilační otvor

Kolejnice

Zajišťovací západky

Vstup 230V

Výrobní štítek

Přípojný kabel

Prodl.

funkční přepínač

Regulátor

Zelený konektor

LED

Vent

POWERhandle

Multi

Obsah balení
se může lišit
od
vyobrazených
částí v tomto
návodu.

Výrobní štítek

Přípojný kabel

Po vybalení produktu zkontrolujte výrobní
štítek, zda jsou elektrické parametry vhodné pro
vaši zemi.

Odpovídá zásuvce ve vaší zemi. Pokud ne,
okamžitě kontaktujte svého prodejce. Konektor
v žádném případě nevyměňujte svépomocí.

Také ve spodní části

Uvnitř

Kontrolujte
nebo230V 110V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Obě
strany

Použití transformátoru

Životnost transformátoru

T transform
18V

ento átor je navržen pro napájení
CEL akumulátorových produktů napětím
stejnosměrně. Je možné, že půjde zapojit i do
konektorů nářadí jiných výrobců. V zájmu
zajištění osobního bezpečí jej používejte pouze
s produkty CEL popsanými v tomto návodu.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce
CEL produktů.

Nejdelší životnosti akumulátorových produktů
dosáhnete, pokud je budete používat v kratších
časových úsecích. Omezíte opotřebení motoru
a jiných součástí navržených pro kratší
používání.

1
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13

2

5
6

Obě
strany

Nebezpečí úrazu
el. proudem!

Nedotýkejte se
kontaktů!
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Použití prodloužení POWERhandle (PHEX)
PHAC POWER8.

PHEX
PHAC

PHEX

PHEX

Odpojte            z kufru
Připojte zelený konektor na do
konektoru na vrchní straně
zasunutím do vodících kolejnic.
Zasouvejte, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Před prací zkontrolujte, zda
nelze konektor odpojit bez
nutnosti stisknutí uvolňovací
západky. Připojte druhou část

s držadlem k přístroji,
který chcete napájet, zasunutím
do kolejnic pracovní hlavy.
Pracujte tak, jak je popsáno v
návodu k dané pracovní hlavě.
Používáte MPB Multifunkční
přepínač na držadle tak
jako na akumulátoru POWERhandle.

Důležitá upozornění před prací 4.0

Obsluha 5.0

Připojování zařízení 6.0

UPOZORNĚNÍ

NEHÁZEJTE TRANSFORMÁTOREM

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POKUD JE POŠKOZEN,

NEPOUŽÍVEJTE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NEBO
POKUD JE VLHKÝ.

:

,

230 modelV může být použit pouze ve
230V rozvodné síti.

vnitřní části jsou natolik těžké, že mohou
poškodit obal.

vraťte jej firmě CEL, nebo svému prodejci.

Hrozí riziko úrazu el. proudem!
Nikdy se nedotýkejte kovových kontaktů. Nikdy
neotevírejte tělo transformátoru!

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VENTILAČNÍ
OTVORY.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU

NEPOUŽÍVEJTE TRANSFORMÁTOR JINAK, NeŽ JE
POPSÁNO V NÁVODU.

NEBEZPEČÍ ŠOKU,

,

.

ransform

nezakrývejte ventilační otvory a
udržujte pracovní plochu čistou. Transformátor má
chladící ventilátor, který by mohl nečistoty nasát. Může
dojít k zablokování ventilátoru a požáru.

T átor může způsobit
úraz el. proudem, pokud jsou konektory poškozeny,
nesprávně připojeny, nebo po jejich doteku.

Transformátor může akumulovat
el. energii i když není připojen do sítě!

POZNÁMKY
Váha

Vyvážení

K l

Uvolňovací západky

:
,

,

abe ,

,

.

PHEX POWERhandle

PHEX

přenášejte, připojujte a odpojujte vždy oběma
rukama. Transformátor je velmi těžký a po pádu by
mohlo dojít k poškození

je mnohem lehčí než
která obsahuje akumulátor. Tento fakt ovlivní vyvážení
přístroje i jeho ovládací charakteristiku. Před prací si
vyzkoušejte ovládání a vyvážení.

má kabel, který se může zachytit o
výčnělky nebo jinak ovlivnit zacházení s přístrojem.
Věnujte zvýšenou pozornost při práci s prodloužením.

při uvolňování PHAC vždy
stiskněte uvolňovací západky. Poškozená západka
neumožní bezpečný provoz.

UVOLŇOVACÍ
ZÁPADKA
STLAČTE
NAHORU A
VYSUŇTE

POUŽIJTE

VYPÍNAČ PRO
OBSLUHU

ON/OFF

ODPOJIT

PŘIPOJIT

PŘIPOJTE
230V KABEL
ODPOVÍDAJÍCÍ

PŘIPOJIT

ODPOJIT

UVOLNIT POSUNUTÍM NA OBOU STRANÁCH

UVOLŇOVACÍ
ZÁPADKA
STLAČTE
NAHORU A
VYSUŇTE

ODPOJIT

PŘIPOJIT

Použití transformátoru

VŽDY odmotejte kompletně všechny kabely, včetně
přívodních šňůr, obzvláště bubnových.

indikátor

Přečtěte celý návod a věnujte zvýšenou pozornost
bezpečnostním upozorněním dříve, než jej připojíte do
sítě.
Používejte vždy ochranné pomůcky. Mějte na vědomí
elektrickou bezpečnost.

ZELENÁ signalizuje připojení do sítě.
ČERVENÁ signalizuje přetížení, nebo uvíznutí
nástroje v přístroji.
Zelená LED se znovu rozsvítí, jakmile dojde k uvolnění
ČERVENÁ také indikuje přehřátí  odpojte od sítě a
nechejte zchladnout.
Opakované přetěžování přístroje povede k zahřátí
transformátoru a přívodních kabelů. Může také dojít k
nevratným změnám na komponentech a k poškození
přístroje.

LED
LED

LED

.
LED ,

Použití transformátoruPOWERhandle AC (PHAC)
POWER8

PHAC POWER8 LED

PHAC

PHAC

ON/OFF
POWER8.

Kufr sady položte na pevný a stabilní povrch.
Vložte do kufru přístroj, který chcete používat.
Připojte            do nabíjecího doku kufru.
dioda směřuje ven.
Pevně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte,
zda je            bezpečně zajištěn. Transformátor by neměl
jít vysunout bez stisknutí uvolňovací západky.
Nakreslete si řezy a zajistěte materiál na pracovní ploše.
Jakmile jste připraveni pracovat, připojte 230V kabel do

připojte jej do vhodné zásuvky.
Pracujte tak, jak je popsáno v návodu k danému
produktu.
Pro zapnutí a vypnutí používejte tlačítka na
kufru
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Údržba skladování životní prostředí, , a FAQ

UPOZORNĚNÍ

Všeobecná prohlídka

Výměna pojistky

Prach a nečistoty

Skladování

, Před jakoukoliv údržbou
vypněte přístroj a vypojte jej ze zásuvky. I když
je odpojen ze zásuvky, stále hrozí riziko úrazu
po doteku s kovovými kontakty.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby na
svém místě a dotaženy. Vibracemi se mohou povolit.
Kontrolujte kabely a dráty. Pokud jsou poškozeny,
okamžitě je vyměňte.

Produkty v některých zemích mohou obsahovat
povinnou pojistku. Na zásuvce je uveden typ pojistky. V
případě nutnosti ji vyměňte za pojistku stejných
parametrů. Před výměnou přístroj vypojte ze zásuvky.

Ventilační otvory přístroje udržujte stále čisté a
pravidelně z nich odstraňujte prach a nečistoty.
Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím stlačeného
vzduchu, nebo hadru.
Nikdy nepoužívejte na čištění plastových částí agresivní
čistící prostředky. Použijte vlhký hadr s malým
množstvím prostředku na mytí nádobí. Voda nesmí
nikdy přijít do styku se zapojeným přístrojem do el. sítě!

Přístroj, návod k obsluze a příslušenství skladujte na
bezpečném a suchém místě. Budete mít tak všechny
části a informace na jednom místě.

Životní prostředí
Jakmile vám přístroj doslouží, nevyhazujte jej do
domovního odpadu. Odneste je do místního Ekodvora,
nebo zašlete prodejci na likvidaci.
V případě nejasností kontaktujte místní úřad, nebo naše
servisní centrum.

8.0Tipy 7.0

Proč občas přestane pracovat

nefunguje, co je špatně?

Mohu nabíjet svou , když je do kufru
zapojen transformátor?

Kde mám transformátor skladovat?

Co mám dělat, pokud transformátor zvlhne?

PHAC ?

PHAC

POWERhandle

Akumulované teplo, nebo uvíznutý nástroj způsobí
přetížení. Vyčkejte na zchladnutí a pokračujte v práci.

Opakované vypínání transformátoru může být
způsobeno díky prachu na teplotně citlivých
součástkách. Vyčistěte tak jak je popsáno v sekci
údržba.

Zkontrolujte správné zapojení kabelů, zda je zásuvka
pod proudem. Ujistěte se také, že regulátor na přístroji
funguje správně a zda jej správně ovládáte.

Ano, použijte k nabíjení SCP na straně kufru.

Na suchém místě se stabilní teplotou mezi ž

Odpojte ze zásuvky. Vysušujte minimálně 14 dní na
teplém, ne však horkém místě. Ujistěte se před dalším
zapnutím, že v transformátoru není zbytková vlhkost.

a)

b)

10ºC a
24ºC.

POZNÁMKA, všechna ruční akumulátorová nářadí mají
omezenou pracovní dobu danou kapacitou
akumulátoru. Nářadí napájené z transformátoru je
navržené pro krátkodobé používání a nesmí se
používat bez přestávek. Může dojít k nahromadění
tepla a nadměrnému opotřebení uhlíků v motoru, pokud
nebude nářadí vypnuto po krátké době. Pro těžší a
delší práci používejte elektrické ruční napájené
přímo ze sítě! To je připraveno pro větší výkony.

ransformátor PH      poslouží v případě že můžete
pracovat v místech s připojením do sítě. V žádném
případě nenahrazuje výkonnostně elektrické nářadí.
Řezání na kotoučové pile vyžaduje vysoké proudy z
baterie, transformátor může dodat dostatečný proud při
stabilním napětí, což vám umožní dokončit projekt,
který si vyžaduje více energie, než je akumulátor dodat
na jedno nabití.

Pracovní hlavy jako jsou hoblíky pracují krátce, ale
tvrdě.            byl vyvinut tak aby pokryl požadavky
napájení.

Vrtačky a přímočaré pily nejsou tak náročné na
napájení. Vrtání velkých nebo hlubokých děr do zdiva
při použití příklepu může zpotřebovat značné množství
energie. Proto je tu PH     . Nebude potřeba tak často
dobíjet.

PH      dodává velké proudy do nářadí, které umožní
vysoké, ne však neomezené možnosti kroutícího
momentu. Nastavením optimálního zatížení nástroje
prodloužíte jeho životnost a zvýšíte efektivitu práce. V
pracovních hlavách není integrováno automatické
odpojení při přetížení. Dbejte prosím pozornosti tomuto
faktu!!!

Podpírejte převislé části materiálu, nebude docházet k
uvíznutí nástroje. Řezáním krouceného dřeva může
docházet k přetěžování pily!

T AC

PHAC

AC

AC

nářadí

Pro dosažení maximální efektivity a zajištění dlouhé
životnosti je důležité udržovat čistý. Prašné
prostředí bude postupně znečišťovat ventilátor a
chladící plochy uvnitř.

Nenechávejte nářadí pracovat po dlouhou dobu.
Dochází k dramatickému zkrácení životnosti  Vypínejte
je, pokud je nepoužíváte.

Pokud si myslíte, že je transformátor PH      akumulátor
s dlouhou výdrží, než akumulátor s neomezeným
zdrojem energie a budete nářadí používat a zatěžovat
jako elektrické, budete přetěžovat nářadí a přehřívat

NEZANEDBÁVEJTE VAŠE
akumulátory Články, které tvoří akumulátor ve vaší

je potřeba pravidelně nabíjet a vybíjet.
Cyklus plného nabití/vybití je potřeba pravidelně
opakovat v zájmu zachování kapacity.

Objednejte si náhradní uhlíky do motorů. Motor poběží
lépe, zlepší se jeho účinnost a prodlouží životnost.

Vysavačem pravidelně odstraňujte prach a nečistoty z
ventilačních otvorů.

Používejte ostré a kvalitní nástroje. Nový pilový list,
nebo vrták pracuje precizněji a efektivněji. Kotouč s
méně zuby řeže rychleji s menšími nároky na spotřebu
energie, ale hrubě. Pro čisté řezy používejte kotouče s
více zuby.

Ujistěte se, že jsou kovové části chráněny proti korozi.
Nanášejte na ně tenkou vrstvu oleje hadrem.

PHAC

.

AC

PHAC.

POWERhandle
!

POWERhandle

Pokud chcete ochránit investici do produktů CEL,
dodržujte uvedená doporučení:
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UPOZORNĚNÍ

Všeobecná prohlídka

Výměna pojistky

Prach a nečistoty

Skladování

, Před jakoukoliv údržbou
vypněte přístroj a vypojte jej ze zásuvky. I když
je odpojen ze zásuvky, stále hrozí riziko úrazu
po doteku s kovovými kontakty.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby na
svém místě a dotaženy. Vibracemi se mohou povolit.
Kontrolujte kabely a dráty. Pokud jsou poškozeny,
okamžitě je vyměňte.

Produkty v některých zemích mohou obsahovat
povinnou pojistku. Na zásuvce je uveden typ pojistky. V
případě nutnosti ji vyměňte za pojistku stejných
parametrů. Před výměnou přístroj vypojte ze zásuvky.

Ventilační otvory přístroje udržujte stále čisté a
pravidelně z nich odstraňujte prach a nečistoty.
Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím stlačeného
vzduchu, nebo hadru.
Nikdy nepoužívejte na čištění plastových částí agresivní
čistící prostředky. Použijte vlhký hadr s malým
množstvím prostředku na mytí nádobí. Voda nesmí
nikdy přijít do styku se zapojeným přístrojem do el. sítě!

Přístroj, návod k obsluze a příslušenství skladujte na
bezpečném a suchém místě. Budete mít tak všechny
části a informace na jednom místě.

Životní prostředí
Jakmile vám přístroj doslouží, nevyhazujte jej do
domovního odpadu. Odneste je do místního Ekodvora,
nebo zašlete prodejci na likvidaci.
V případě nejasností kontaktujte místní úřad, nebo naše
servisní centrum.

8.0Tipy 7.0

Proč občas přestane pracovat

nefunguje, co je špatně?

Mohu nabíjet svou , když je do kufru
zapojen transformátor?

Kde mám transformátor skladovat?

Co mám dělat, pokud transformátor zvlhne?

PHAC ?

PHAC

POWERhandle

Akumulované teplo, nebo uvíznutý nástroj způsobí
přetížení. Vyčkejte na zchladnutí a pokračujte v práci.

Opakované vypínání transformátoru může být
způsobeno díky prachu na teplotně citlivých
součástkách. Vyčistěte tak jak je popsáno v sekci
údržba.

Zkontrolujte správné zapojení kabelů, zda je zásuvka
pod proudem. Ujistěte se také, že regulátor na přístroji
funguje správně a zda jej správně ovládáte.

Ano, použijte k nabíjení SCP na straně kufru.

Na suchém místě se stabilní teplotou mezi ž

Odpojte ze zásuvky. Vysušujte minimálně 14 dní na
teplém, ne však horkém místě. Ujistěte se před dalším
zapnutím, že v transformátoru není zbytková vlhkost.

a)

b)

10ºC a
24ºC.
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tepla a nadměrnému opotřebení uhlíků v motoru, pokud
nebude nářadí vypnuto po krátké době. Pro těžší a
delší práci používejte elektrické ruční napájené
přímo ze sítě! To je připraveno pro větší výkony.
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Řezání na kotoučové pile vyžaduje vysoké proudy z
baterie, transformátor může dodat dostatečný proud při
stabilním napětí, což vám umožní dokončit projekt,
který si vyžaduje více energie, než je akumulátor dodat
na jedno nabití.

Pracovní hlavy jako jsou hoblíky pracují krátce, ale
tvrdě.            byl vyvinut tak aby pokryl požadavky
napájení.

Vrtačky a přímočaré pily nejsou tak náročné na
napájení. Vrtání velkých nebo hlubokých děr do zdiva
při použití příklepu může zpotřebovat značné množství
energie. Proto je tu PH     . Nebude potřeba tak často
dobíjet.

PH      dodává velké proudy do nářadí, které umožní
vysoké, ne však neomezené možnosti kroutícího
momentu. Nastavením optimálního zatížení nástroje
prodloužíte jeho životnost a zvýšíte efektivitu práce. V
pracovních hlavách není integrováno automatické
odpojení při přetížení. Dbejte prosím pozornosti tomuto
faktu!!!

Podpírejte převislé části materiálu, nebude docházet k
uvíznutí nástroje. Řezáním krouceného dřeva může
docházet k přetěžování pily!
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životnosti je důležité udržovat čistý. Prašné
prostředí bude postupně znečišťovat ventilátor a
chladící plochy uvnitř.

Nenechávejte nářadí pracovat po dlouhou dobu.
Dochází k dramatickému zkrácení životnosti  Vypínejte
je, pokud je nepoužíváte.

Pokud si myslíte, že je transformátor PH      akumulátor
s dlouhou výdrží, než akumulátor s neomezeným
zdrojem energie a budete nářadí používat a zatěžovat
jako elektrické, budete přetěžovat nářadí a přehřívat

NEZANEDBÁVEJTE VAŠE
akumulátory Články, které tvoří akumulátor ve vaší

je potřeba pravidelně nabíjet a vybíjet.
Cyklus plného nabití/vybití je potřeba pravidelně
opakovat v zájmu zachování kapacity.

Objednejte si náhradní uhlíky do motorů. Motor poběží
lépe, zlepší se jeho účinnost a prodlouží životnost.

Vysavačem pravidelně odstraňujte prach a nečistoty z
ventilačních otvorů.

Používejte ostré a kvalitní nástroje. Nový pilový list,
nebo vrták pracuje precizněji a efektivněji. Kotouč s
méně zuby řeže rychleji s menšími nároky na spotřebu
energie, ale hrubě. Pro čisté řezy používejte kotouče s
více zuby.

Ujistěte se, že jsou kovové části chráněny proti korozi.
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Pokud chcete ochránit investici do produktů CEL,
dodržujte uvedená doporučení:
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Jestliže máte jakékoliv problémy s produktem, můžete nás
kontaktovat email: servi @cel- .c

: +4 (0)
www.cel .c
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ČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ

UDRŽUJTE PŘIHLÍŽEJÍCÍ
V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI

Vstupní napětí a frekvence
Výstupní napětí

Váha a rozměry transformátoru

Kód produktu
Váha a rozměry balení

-  230 - 240V 50Hz
-  18V

- 185x150x95mm
-
-  PHAC-230

V střídavé
( )pod zátěží stejnosměrné

3 5 g
4 5 g x x mm

, k
, k 220 155 265

PRI: 230V ~ AC 50Hz  140W

SEC: 23V        5A
ta 40°C
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