Technické specifikace
Kód produktu
CD03 Vstup nabíječky
CD03 Výstup nabíječky
Rozměry kufru

•
•
•
•

CA04
110V~240V AC 50/60Hz 65W
18V DC 2000mA
564 x 393 x 273mm

Váha kufru CA04 bez příslušenství • 6kg
Stolní pila (typ CS2):
Max. hloubka řezu • 55mm
Max. hloubka řezu@45° • 33mm
Přímočará pila (typ JS02):

Max. hloubka řezu • Ocel: 13mm, dřevo: 50mm
Stojanová vrtačka (typ HD01):
Max. průměr vrtání • Ocel: 13mm, dřevo: 28mm
Produkt nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli a neporozumněli všem návodům a
štítkům. Návod uchovejte na bezpečném místě a seznamte s ním všechny uživatele
produktu. Produkt používejte pouze podle popisu v tomto dokumentu. Jiné použití bude
považováno za zneužití. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění
v důsledku případů zneužití.
Produkt obsahuje
materiál, který se
musí recyklovat.
Nevhazujte do
domovního odpadu!
Pro více informací
kontaktujte prodejce,
nebo Eko-dvůr ve
vašem okolí.
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Záruka
Pokud pozorujete problémy s produktem, kontaktujte prosím
vašeho dodavatele, nebo se obraťte na
www.cel-cz.cz
Záruka
Normální opotřebení, včetně opotřebení příslušenství není kryto
zárukou. Záruka je platná pouze při použití produktu v domácnosti
a kryje výrobní vady po dobu 24 měsíců. Záruka na kapacitu baterie
je 6 měsíců. Záruka se na produkt nevztahuje v případě komerčního
použití a v půjčovnách nářadí. V případě otázek nás kontaktujte:
CZ +42 (0) 732 842 843, servis@cel-cz.cz
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme, že produkt popsaný v “Technické specifikace” je ve
shodě s následujícími standardy a standartizačními dokumenty:
EN 60335-2-29:2004+A2:10, EN 62233:2008,
EN 60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08+A14:10+A15:11
Technické specifikace mohou být poskytnuty:
CEL-HK 1604 Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street,
Kowloon Bay, Hong Kong

C Enterprise (UK) LTD
Unit 4 Harbour Road Trading Estate
Portishead, BS20 7BL, UK

Chris Elsworthy
Managing Director- 24 June, 2013

UPOZORNĚNÍ! Pro AC přístroje; zkontrolujte, zda vstupní napětí
na uvedené na štítcích a typ koncovky odpovídá vašim lokálním
standardům. Pokud se neshodují, okamžitě kontaktujte svého dodavatele
a postupujte podle jeho doporučení. V žádném případě neupravujte
nabíječku nebo zástrčku. Pro DC přístroje; používejte pouze akumulátory
dodané s produktem, nebo doporučené výrobcem.
Tento produkt je prodáván v několika variantách. Obrázky a popisy v
tomto návodu se mohou lyšit od vašeho produktu. Vlastnosti produktů,
které nejsou v tomto návodu zmíněny, nebo pokud si nejste jisti funkcemi
, kontaktujte www.cel-cz.cz, kde najdete aktualizované manuály a
kompatibilní příslušenství.

Důležitá bezpečnostní pravidla

Všeobecná bezpečnostní pravidla pro nářadí
Přečtěte všechna upozornění a instrukce.
Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
těžkým poraněním. Uložte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.
Význam slova “nářadí” v upozorněních odkazuje na vaše 240V nářadí, nebo
akumulátorové nářadí plus kompatibilní nabíječky a příslušenství. POWERhandle
odkazuje na produkt obsahující články baterií, regulátor a další ovládací prvky.
POWERhandle neobsahuje žádní zákazníkem servisovatelné díly.
1) Bezpečnost pracovního prostředí
a) Pracovní plochu udržujte čistou a uklizenou. Neosvětlené plochy s nepořádek
přispívají k nehodám.
b) S nářadím nepracujte ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavin, plynů, prachu.
Nářadí vydává jiskry, které mohou zapálit opar, nebo výpary.
c) Děti a přihlížející udržujte při práci s nářadím v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení
může vést ze ztrátě kontroly.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčky nářadí musí odpovídat vašim zásuvkám.
V žádném případě neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry zásuvek s nářadím,
které má zemnící kolík. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu
el. proudem. Kabely ždy plně rozviňte, aby jste zabránili jejich přehřívání.
b) Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty či plochami, jako jsou trubky,
radiátory, ledničky. Hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem,pokud je vaše tělo
uzemněno.
c) Nářadí nevystavujte dešti, nebo vlhkým podmínkám. Vnik vody do nářadí zvýší riziko
úrazu el. proudem.
d) Nepoškozujte kabel. Kabel nepoužívejte pro přenášení nářadí, tahání, vytahování ze
zásuvky. Udržujte je ve vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých rohů a pohyblivých částí.
Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu el. proudem.
e) Při práci s nářadím venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
podmínky. Kabely vždy plně rozviňte.
f) Pokud pracujte ve vlhkém prostředí, použijte vždy proudový chránič.
3) Osobní bezpečnost
a) Pracujte pozorně, sledujte co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte
nářadí, pokud jste unaveni, nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment
nepozornosti při práci s nářadím může způsobit vážná poranění.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné
pomůcky, jako jsou maska, neklouzavé boty, tvrdá pokrývka hlavy a ochrana sluchu
sníží osobní poškození při úrazu. Pozor na nebezpečné podmínky, které se mohou
objevit při práci s určitými materiály. Při práci s dubem a bukem vznikají nebezpečné
piliny. Používejte odsavače prachu a respirátory.
c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Ujistěte se, že je vypínač v pozici vypnuto před
zapnutím do sítě, nebo připojením akumulátoru, zvednutím, nebo přenášením nářadí.
Přenášení nářadí s prstem na spoušti, nebo zapojení nářadí se zapnutou spouští
způsobují nehody.
d) Vyjměte nastavovací klíče před spuštěním nářadí. Klíč zapomenutý v rotační části
nářadí může způsobit úraz.
e) Nepřetěžujte se. Správně se obouvejte a vždy stůjte stabilně. Umožňuje to lepší
kontrolu nářadí v nečekaných situacích.
f) Správně se oblékejte. Nenoste uvolněné oblečení, nebo šperky. Své vlasy, oblečení a
rukavice udržujte mimo pohyblivé části. Uvolněné oblečení, šperky, nebo dlouhé vlasy
mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
g) Pokud je nářadí dodáváno v provedení pro připojení odsávání prachu a pilin, ujistěte
se, že jste je správně připojili. Použití odsávání sníží riziko spojené s vdechnutím
prachu a pilin. Prach může být extrémně hořlavý, používejte systém se správnou třídou

bezpečnosti pro dané materiály.
4) Použití a údržba nářadí
a) Netlačte na nářadí. Pro danou práci používejte správný nástroj. Správný nástroj
udělá práci lépe a bezpečněji, neboť byl na danou práci vyvinut.
b) Nepoužívejte nářadí, kterému správně nefunguje vypínač. Nářadí, které nemůže být
ovládáno vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojte zástrčku ze zásuvky, nebo akumulátor z nářadí a po té můžete dělat
nastavení, výměnu příslušenství, ukládání. Je to prevence nechtěného zapnutí nářadí.
d) Nářadí ukládejte mimo dosah dětí a neponaučených osob. Nářadí je nebezpečné v
rukách nepoučených uživatelů.
e) Starejte se o své nářadí. Kontrolujte nastavení a funkčnost pohyblivých částí. Pokud
jsou poškozené, musí být nářadí opraveno před dalším použitím. Mnoho nehod je
způsobeno špatně udržovaným nářadím.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými
zuby se tak snadno nezaseknou v řezu a lépe se ovládají.
g) Nářadí, příslušenství a bity používejte v souladu s těmito doporučeními s ohledem na
pracovní podmínky a práci, která má být provedena. Použití nářadí pro páci, která není
zde uvedena, může znamenat ohrožení bezpečnosti.
5) Práce a údržba akumulátorového nářadí
a) Akumulátory nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. Nabíječka
vhodná pro jeden typ akumulátoru může vytvořit riziko požáru, pokud se používá s
jiným akumulátorem.
b) Nářadí používejte pouze s doporučenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů
zvyšuje riziko poranění a požáru.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uskladněte jej mimo dosah kovových objektů, jako
jsou kancelářské sponky, klíče, hřebíky, šrouby, a další malé kovové objekty, které
mohou způsobit propojení konektorů akumulátoru. Zkratování konektorů může způsobit
popáleniny nebo požár.
d) Při skladování v nevhodných podmínkách může z akumulátoru uniknout tekutina.
Nedotýkejte se jí. Po dotyku místo opláchněte proudem vody. Při kontaktu s očima
vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina z akumulátoru může vyvolat podráždění pokožky
nebo popáleniny.
6) Servis
Nářadí smí být servisováno kvalifikovanou a schválenou osobou, která používá
originální náhradní díly. Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost
elektrického nářadí.
Bezpečnostní upozornění pro stolní pilu, vyřezávací pilu a sloupovou vrtačku
NEBEZPEČÍ! Ruce držte v dostatečné vzdálenosti od oblasti řezání a kotouče. Vždy
používejte Push Stick nebo vhodné svěrací zařízení pro materiál, který je blízko oblasti
řezu.
Nesahejte pod materiál. Ochranné prvky vás nemohou ochránit od řezného nástroje
pod materiálem.
Nepoužívejte nářadí, pokud všechny bezpečnostní prvky pro toto nářadí
nepracují správně.
Tam, kde je to možné, nastavte hloubku řezu tloušťce materiálu. Mělo by být
vidět méně než jeden celý zub pilového listu nad materiálem. Nikdy nedržte řezaný
materiál v rukách nebo mezi nohami. Materiál zajistěte na stabilním podstavci. Je
důležité správně podepřít materiál, aby se minimalizovala možnost poranění těla,
uvíznutí kotouče, nebo ztráta kontroly.
Při rozřezávání vždy používejte podélné pravítko nebo přímé vodítko. To zlepšuje
přesnost řezu a snižuje riziko uvíznutí kotouče.

Vždy používejte kotouče s doporučenou specifikací, nikdy je neupravujte.
Kotouče, které nepasují do uchycení se mohou točit excentricky a způsobit ztrátu
kontroly nebo jiné poškození.
Nikdy nepoužívejte poškozené, nebo nesprávné podložky a matky. Podložka pod
kotouč a matice byly speciálně navrřeny pro vaši pilu, pro optimální výkon a bezpečnou
obsluhu.
Příčiny a prevence zpětného rázu:
– Zpětný ráz je náhlá reakce na sevření, uvíznutí nebo nevyrovnaný chod kotouče,
která způsobí nekontrolovatelný pohyb materiálu směrem nahoru a ven z nářadí
směrem k obsluze.
– Když je kotouč sevřený v řezu, zastaví se a kroutící moment pily vymrští materiál
rychle směrem k obsluze.
– Pokud je kotouč zkřížený, nebo nezarovnaný v řezu, může se zub na zadní straně
kotouče zakousnout do materiálu a vymrštit ho směrem k obsluze.
Zpětný ráz je následkem nesprávného použití nářadí a / nebo

nesprávných
pracovních postupů nebo podmínek. Lze se mu vyhnout přijetím odpovídajících
opatření, jak je uvedeno níže.
Pilu držte oběma rukama a přitlačujte na materiál. Ruce držte v pozici, aby jste byli
schopni zachytit zpětný ráz. Stůjte tak, aby vaše tělo bylo na jedné straně řezu. Nikdy
nestůjte v ose kotouče. Zpětný ráz může způsobit skok materiálu zpět, ale síly zpětného
rázu mohou být ovládány operátorem, pokud jsou přijata příslušná opatření.
Pokud se kotouč zasekne, nebo přerušujete řez, zmáčkněte STOP tlačítko a držte pilu,
dokud se kotouč zcela nezastaví.
Nikdy se nepokoušejte oddalovat materiál od nářadí, nebo manipulovat s pilou, pokud
se otáčí kotouč. Může dojít ke zpětnému rázu. Najděte a odstraňte příčiny uvíznutí
kotouče.
Při spouštění pily v řezu, zarovnejte kotouč v řezu a zkontrolujte, zda se zuby
nedotýkají materiálu. Pokud ano, může dojít ke zpětnému rázu.
Velké desky materiálu podložte, aby jste minimalizovali riziko uvíznutí kotouče a
zpětnému rázu. Velké panely mají tendenci se prohýbat vlastní vahou. Podpěry musí
být umístěny pod panelem na obou stranách, v blízkosti linie řezu a v blízkosti hrany
panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené nože. Tupé nebo nesprávně nastavené nože
dělají úzké řezy, způsobující nadměrné tření, vážnutí kotouče a zpětné rázy.
Pojistné páčky pro nastavení hloubky řezu a úkosu musí být řádně utaženy a
zajištěny před provedením řezu. Pokud se během řezání mění nastavení kotouče,
může dojít k jeho uvíznutí a zpětnému rázu.
Dbejte zvýšené opatrnosti při “zádlabovém řezu”, neboť kotouč může narazit do
materiálu a způsobit zpětný ráz.
Pokud dojde k pádu pily na zem, může se hnout kryt kotouče. Zvedněte pohyblivý
kryt kotouče a ujistěte se, že volně pohybuje a nedotýká se kotouče, ani dalších částí
ve všech úhlech a hloubkách řezu.
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Důležité symboly
VŠEOBECNÉ
NEBEZPEČÍ

1

Návod

CA04

2

ČTETE NÁVOD
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POZOR NA OKOLÍ
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UDRŽUJTE SUCHÉ
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CHRAŇTE PŘED
HORKEM
NOSTE
VHODNÉ
OBLEČENÍ
OSTRÉ NOŽE
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23
Ilustrativní, některé části
mohou být prodávány
samostatně.

Zástčka musí
pasovat!

1 Vedení úhelníku 2x

9 LCD displej

17 Madlo

2 Uvolnění stojanu

10 Háček stojanu

18 Body uchycení (šroub/stůl)

3 Otvor pro vysavač

11 Start / Stop tlačítka

19 Polohovací páka

4 Uvolnění krabičky 2x

12 Zajištění víka 2x

20 Napájecí kabel (obr. 8)

5 Průchod kotouče

13 Stojan/příložník

21 Úhelník

6 Průchod pilky

14 Sekundární nabíjecí bod

22 Posuvný zámek

7 Měřítko (obě strany)

15 Uložení kabelu a zástrčka 23 Nastavení výšky

8 Uchycení pravítka (obě strany) 16 Hlavní slot/štítek produktu 24 Zámek otáčení/uvolnění
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18V
POWERhandle

Nabíječka a vnitřní části
POZNÁMKA! Tyto stránky odkazují na PH12 POWERhandle
(prodávána samostatně). Pokud je vaše POWERhandle jiná, postupujte
podle instrukcí dodaných s vaším akumulátorem.
1 LCD Displej

1

2 Start / Stop
3 SCP (Sekund. Nab. Bod)

2

4 Napájení nabíječky
5 Uchycení kotoučové pily
6 Zajišťovací západka

3

7 Vnitřní napájení
8 Uchycení přímočarky

Pokud zástrčka
neodpovídá vaší
zásuvce, okamžitě
kontaktujte svého
dodavatele.
Neupravujte ji!

4

5
7

ČTĚTE
NÁVOD

6

8

Jakmile budou vyvinuty další pracovní hlavy pro CELPROkufr, budou
uveřejněny aktualizované manuály. Před vložením hlavy, která zde není
popsána, navštivte www.cel-cz.cz a stáhěte si a přečtěte aktualizovaný
manuál.

Nabíjení POWERhandle

Nabíjení při práci

Nabíječka je navržena
Detekovaný typ aku.
pouze pro 18V
POWERhandle
Vysoká teplota
akumulátory. Použití pro
Připojení do sítě
jiné akumulátory může
Upozornění
způsobit vážné poškození
osoby a majetku.
Indikátor nabíjení
Nabíjejte pouze při teplotě
0 °C - 45 °C. Pokud
je při nabíjení teplota
Čas do 100%
akumulátoru mimo tyto
nabití (pouze Li-Ion)
meze, může být poškozen,
nebo nedosáhne plné
kapacity.
Akumulátor vždy vyjměte z nabíječky, přístroje, a uložte je na suchém a
bezpečném místě při teplotě 10ºC - 24ºC když nejsou používány.
POZNÁMKA! POWERhandles jsou dodávány málo nabité. Musíte je před
použitím plně nabít. Také po každém použití před uložením.

Použitím SCP (Sekundárního nabíjecího bodu) můžete nabíjet
POWERhandle, zatímco je hlavní slot používán pro pohon nářadí uvnitř
kufru. Např. stolní pila.
SCP je nejpřímější spojení s nabíječkou a pokud je to možno, používejte
jej pro nabíjení POWERhandles, protože nedochází k přerušení nabíjení
při stisku zeleného tlačítka na ovládacím panelu.
POZNÁMKA! Hlavní slot nebude nabíje POWERhandle, pokud je
sekundární nabíjecí bod vyjmut z uložení. Sekundární nabíjecí bod musí
být správně uložen na boku nabíječky, aby došlo ke spuštění nabíjení
POWERhandle v hlavním slotu.

Údržba a bezpečnost

UPOZORNĚNÍ! Nikdy se nepokoušejte sestavovat, nastavovat, nebo
čistit nečistoty z nářadí, pokud je připojeno do sítě. Zabraňte, nebo
minimalizujte riziko před úpravami. Přestaňte pracovat, pokud je potřeba
odstranit nečistoty a otestujte části, které by se mohly uvolnit.

Pro nabití POWERhandle připojte zástrčku do zásuvky. Připojení je
indikováno tímto znakem.
Zarovnejte vodící lišty POWERhandle s lištami v nabíječce. Zasouvejte,
dokud neuslyšíte “cvaknutí”.
LCD na vrchní straně nabíječky zobrazuje typ připojeného akumulátoru.

NIKDY nenechávejte akumulátor v nabíječce déle jak 24 hodin.
Ponechání akumulátoru v nabíječce sníží jeho životnost a zvýší riziko
požáru.
NIKDY nepoužívejte, ani nenabíjejte poškozené akumulátory (unikající
kapalina, koroze na kovových kontaktech). V případě úniku kapaliny
akumulátor důkladně očistěte.

Při nabíjení Li-Ion baterie se zobrazí čas do plného nabití.
Tento symbol hlásí přehřátí baterie. POWERhandle nebude nabita,
dokud teplota neklesne pod bezpečný limit.
Tento symbol označuje chybu. Horkou baterii nechte zchladnout, nebo
resetujte systém. Více v návodu v oddíle Údržba, chybové hlášky (E1).
Pokud tento symbol stále svítí a akumulátory se nenabíjí, kontaktujte
prosím vašeho prodejce, nebo servis@cel-cz.cz .
Při nabíjení Li-Ion POWERhandle, dochází k blikání LED
diod v pořadí ČERVENÁ, potom ČERVENÁ+ŽLUTÁ potom
ČERVENÁ+ŽLUTÁ+ZELENÁ a znovu, dokud není POWERhandle plně
nabita.

Chybové hlášky:
E1: Chyba nabíjení Li-ion POWERhandle
E2: Chyba komunikace pro Li-ion POWERhandle
E3: Chyba nabíjení NiMH-NiCd POWERhandle
E4: Chyba kontaktu nebo otevřený obvod, znovu vložte POWERhandle.
Některé hlášky se mohou objevovat nesprávně, pokud nabíječka
nedostane očekávaný signál. To může být způsobeno velkým vybitím
akumulátoru. V tomto případě nechte POWERhandle nabíjet na SCP
minimálně 5 hodin. Ignorujte upozornění na displeji. Po 5 hodinách,
vyjměte akumulátor a čekejte 20 sekund. Vložte baterii zpět do nabíječky
a nechte ji další hodinu. To by mohlo baterii oživit, pokud se zcela vybila.

Vyjmutí stojanu / pravítka

Vyjmutí pravítka / stojanu z kufru
Zatáhněte za posuvný zámek stojanu směrem ven z kufru a
odhákněte. Otočte velkým koncem stojanu ven a pod kufr a
potom odhákněte malý hák na konci kufru. Vložení stojanu
proveďte obráceným postupem.

Sestavení stolní pily
Uvolňovací
tlačítko

Vložení krytu stolní pily
Kryt umístěte
(nutné)
proti pinu
Otočte pilu a odsuňte
pohyblivý kryt kotouče.
Vložte kryt kotouče
k pinu na základně
kotoučové pily. Otočte
krytem dolů tak, aby
kotouč prošel otvorem
v krytu a tlačte, dokud
nedojde k zajištění klipem
na druhé straně krytu stolní
pily. Sejmutí krytu proveďte
stiskem klipu a odtažením od pily.

Sestavení stolní pily

Řezání stolní pilou

Sestavení vyřezávací pily

Kotoučovou pilu vložte do víka Tyto instrukce musí být vyloženy podle
kufru
toho, jaká pracovní hlava se vkládá.
Nasaďte kryt stolní pily.
Posuňte zajišťovací mechanismus
směrem z kufru ven. Pilu vložte na
levé straně do kapsy na pracovní
ploše a prosuňte kotouč otvorem
v pracovní ploše. Otočte pilou
tak, aby jste její pravou stranu
umístili pod zajišťovací část
víka kufru. Uvolněte zajišťovací
mechanismus. Ujistěte se, že
se vrátil do uzamčené pozice a

Příčný řez
1. Odstraňte pravítko
2. Úhelník nastavte na 90°.
3. Vložte jej do vodící lišty ve směru
před pilou.
4. Uchopte materiál a úhelník a opatrně
je společně posouvejte proti kotouči.

Vložení vyřezávací pily do víka Tyto instrukce musí být vyloženy podle
kufru
toho, jaká pracovní hlava se vkládá.
Otevřete víko kufru a vyjměte
připojené zařízení.
Odsuňte zajišťovací mechanismus
směrem z kufru ven. Spodní část
základní desky pily vsuňte do
kapsy a otáčejte jí, dokud neprojde
pilka otvorem ve víku kufru a druhá
část základní desky nezapadne do
druhé kapsy. Uvolněte zajišťovací
mechanismus a ujistěte se, že
bezpečně zachytil pilu na svém
místě.

bezpečně drží pilu na správném
místě. Připojte vnitřní napájení
zarovnáním konektoru na
kolejnicích pily a stlačení směrem k
pile. (Místo, kde na pilu připojujete
POWERhandle).
Nastavte hloubku řezu a úhel, poté
zavřete a zajistěte víko kufru.
Nastavte příložník zaháknutím
malého háčku na jedné straně
kufru, položte na plochu, otočte
hlavou příložníku tak, aby zapadl
druhý háček do vodící lišty.
Zmáčněte posuvné zajištění
na hlavě stojanu směrem dolů.
Oddělání proveďte opačným
postupem. Úhelník se může
pohybovat v kolejnicích na
pracovní ploše. Všechna měření
provádějte s ohledem na šířku řezu
kotouče. Zajistěte dostatečnou
podporu materiálu.

Šikmý řez
1. Odstraňte pravítko
2. Úhelník nastavte na požadovaný úhel.
3. Vložte jej do vodící lišty ve směru
před pilou.
4. Uchopte materiál a úhelník a opatrně
je společně posouvejte proti kotouči.
Šikmý řez
1. Otevřete víko kufru, nastavte úhel
naklonění kotouče uvolněním pojistky
na straně pily a znovu utáhněte na
požadovaném úhlu řezu.
2. Pravítko nastavte na požadovanou
vzdálenost od kotouče.
3. Používejte opačnou stranu polohovací
páky pro posun materiálu proti kotouči a za ním.
Podélný řez
1. Pravítko nastavte na požadovanou vzdálenost od
kotouč. Zajistěte jej na pracovní ploše.
2. Uchopte materiál a úhelník a opatrně je společně
posouvejte proti kotouči.
3. Používejte opačnou stranu polohovací páky pro
posun materiálu proti kotouči a za ním.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy neposunujte malé kousky
materiálu proti kotouči rukou! Vždy používejte
opačnou stranu polohovací páky, nebo jiný materiál.

Připojte vnitřní napájení na
lyžiny, které používáte pro
připojení POWERhandle.

Nastavte úhel pilky a poté zavřete a
zajistěte víko kufru.
Vložte stojan vertikálně do zadní části
kufru tak, aby malý háček směřoval
dozadu. Tlačte dolů, dokud se stojan
nezajistí. Pokud chcete nastavit výšku,
nebo stojan vyjmout, odklopte zajištění
stojanu. Přidělejte svěrku materiálu.

Sestavení stojanové vrtačky
Otevřete víko kufru a vyjměte vložené nářadí. Stojan
vložte vertikálně otvoru v zadní části kufru. Malý háček
směruje od kufru. Zatlačte dolů, dokud se nezajistí.
Nastavení výšky, nebo vyjmutí proveďte nadzvednutím
zajištění stojanu. Otáčejte hlavu stojanu směrem k
sobě, dokud se nezajistí. Pokud chcete hlavu odjistit,
zmáčkněte 2 kovové západky na bocích stojanu a
můžete hlavou otáčet.
Pevně uchopte hlavu vrtačky a
zarovnejte její lyžiny s lyžinami
na hlavě stojanu. Rychle a rázně
posuňte hlavou vrtačky, dokud
se nezajistí. 2 západky musí
směřovat k obsluze. Poté je
hlava vrtačky zajištěna. Pokud
chcete hlavu uvolnit, zatáhněte
za západky směrem dozadu a
posuňte hlavou vrtačky směrem
dolů. Nasaďte polohovací páku do
2 otvorů ve stojanu.
Tlakem dolů se
pohybuje vrtačka
dolů. Svěrku
můžete použít
při vrtání
malým vrtáčkem.

START / STOP

Vložte POWERhandle do hlavního slotu
kufru. Používejte zelené a červené (Start
/ Stop) tlačítko pro spuštění a vypnutí
stroje v kufru. Podsvícení LCD displeje
bude svítit zeleně, pokud bude stisknuto
tlačítko Start.

