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Kód produktu
Vstupní napětí

Výstupní napětí
Rozměry

Váha

Kompatibilní s  

-  PHFC1
-  240V AC 50/60Hz
-  23V DC 400mA
-  353x266x95mm

-  0,45 kg

- PH01, PH02, PH03, PH04,
  PH10, PH11 

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

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! Nepoužívejte agresivní čistící prostředky na 
plastové části produktu. Používejte jemný saponát na vlhkém 
hadru. Voda nikdy nesmí přijít do styku s nabíječkou nebo 
POWERhandle.

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.

Tento produkt neobsahuje části, které by si mohl uživatel 
opravit sám. Opravy může provádět pouze autorizované CEL 
servisní centrum.
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Baterie se nenabíjí, co je špatně?
Ujistěte se, že je zásuvka pod proudem a že je okolní teplota v 
rozmezí 10ºC až 24ºC. Ujistěte se, že je POWERhandle 
správně zasunuta.
Pokud Li-ion baterie byla naražena, spadla, mohl se poškodit 
elektrický obvod chránící články baterie. Kontaktujte svého 
prodejce. Velký náraz může způsobit únik kapaliny z baterie. 
Tyto chemikálie jsou zdraví nebezpečné, nedotýkejte se jich! 
Nepokoušejte se takto poškozenou baterii znovu nabíjet, nebo 
používat. Ekologicky ji zlikvidujte. 

Jaké POWERhandle mohu touto nabíječkou nabíjet?
Viz. sekce technická specifikace.

Jak se mám nejlépe starat o články ve své baterii 
POWERhandle?
CEL používá několik typů článků v bateriích POWERhandle. 
Každý článek vyžaduje různou péči. NiCD baterie budou 
nejlépe fungovat, pokud se před nabíjením kompletně vybijete. 
(alespoň jednou za 5 nabíjecích cyklů). S NiMh bateriemi by se 
mělo zacházet podobným způsobem jako s NiCD, nejsou tolik 
náchylné na „paměťový efekt”. NiMh baterie nikdy nevybíjejte 
ve svítilně pod hranici napětí 0,9V na článek (úplné zhasnutí 
žárovky), mohlo by dojít k nevratnému poškození článků! Li-Ion 
baterie netrpí paměťovým efektem, takže je můžete nabíjet 
kdykoliv.

Údržba
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Tento symbol indikuje přehřátí baterie. POWERhandle nebude 
nabita dokud teplota neklesne na bezpečnou mez.

Tento symbol indikuje problém nabíjení. Nechte baterii 
zchladnout, nebo resetujte nabíječku.
Pokud tento symbol stále svítí a baterie se nenabíjí, kontaktujte 
prosím svého prodejce, nebo servis@cel-cz.cz.

Při nabíjení Li-Ion POWERhandle bude nabíjení 
indikováno blikáním LED diod v pořadí
ČERVENÁ potom ČERVENÁ+ŽLUTÁ potom 
ČERVENÁ+ŽLUTÁ+ZELENÁ a znovu od 
začátku, dokud nebude POWERhandle plně 
nabita.

Tato nabíječka je navržena pouze pro nabíjení 18V POWERhandle. 
Použití pro jiné baterie může způsobit vážné poškození zdraví a 
majetku.

Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 0 °C až 45 °C. Pokud je teplota 
baterie mimo tuto oblast a nabíjí se, může se poškodit nebo nedosáhne 
plného nabití.

Akumulátor vždy vyjímejte z nabíječky nebo nářadí a uložte jej na 
suchém a bezpečném místě při teplotě 10ºC až 24ºC.

NIKDY nevytahujte nabíječku za přívodní kabel. Nepoužívejte pokud je 
přívodní kabel poškozen.
NIKDY nenechávejte baterii v nabíječce déle jak 24h, omezíte riziko 
požáru.
NIKDY nepoužívejte a nenabíjejte poškozené baterie

Představení NabíjeníBezpečnostní poznámky
Pro správné použití produktu je nutné přečíst a pochopit návod k obsluze. 
Všechny osoby které používají a opravují tento produkt musí být 
seznámeny s tímto návodem a musí být informovány o potencionálních 
rizicích. Děti a nemocní lidé nesmí tento produkt používat. Děti musí být v 
oblasti používání produktu pod stálým dohledem. Je nezbytné, aby 
uživatel dodržoval bezpečnostní předpisy platné v dané oblasti. Totéž platí 
i pro obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli změny tohoto 
produktu ani za jakékoli škody vyplývající z těchto změn. 

Produkt nepoužívejte v dešti, nebo ve vlhkém 
prostředí. 
Zkontrolujte poškozené části. Před použitím produktu 
zkontrolujte, zda není poškozen.
Poškozené nebo vadné části musí být vyměněny v 
autorizovaném servisu.
Ochrana před elektrickým šokem. Zabraňte kontaktu s 
uzemněnými předměty jako jsou vodovodní trubky.

UPOZORNĚNÍ! Použitím jiného než doporučeného 
příslušenství v tomto návodu se můžete vystavit riziku 
úrazu. 

Tento produkt byl vyroben pro nabíjení specifických 
baterií. Použití jiné, než je specifikováno v tomto manuálu bude 
považováno jako nesprávné použití. 
Produkt musí být použit pouze popsaným způsobem. Jakékoliv jiné použití 
než které je popsáno v tomto manuálu bude posuzováno jako nesprávné 
použití. Výrobce nemůže být odpovědný za jakékoliv poškození, či úraz při 
nesprávném použití.
Pokud se produkt jeví jako poškozený, nebo vydává neobvyklé 
zvuky, kontaktujte prosím servisní centrum nebo svého prodejce.

Vyhovuje příslušným normám pro elektromagnetickou kompatibilitu. 

Nebez-
pečí 

Udržujte v 
suchu

POWERhandle byly přepravovány v nenabitém stavu. Před použitím je 
plně nabijte a před uložením je vždy nabijte.

UPOZORNĚNÍ.  POWERhandle nevhazujte do ohně nebo vody. Mohlo by 
dojít k výbuchu!

POZNÁMKA.  Pro odpojení POWERhandle z nabíječky, nebo nástroje je 
potřeba odsunout uvolňovací západky.

Pro nabití POWERhandle připojte nabíječku do sítě. Napájení je 
indikováno tímto symbolem. 

Zarovnejte kolejnice na POWERhandle s kolejnicemi na nabíječce. 
Posunujte, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

LCD na vrchní straně nabíječky bude indikovat typ baterie. 
Li-Ion POWERhandle dosáhnout 80% kapacity za 20 - 30 min a poté se 

budou pomalu dobíjet do 100% kapacity.
Při nabíjení Li-Ion baterií se zobrazuje čas do 

úplného nabití.

opakuje se
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PHFC1
Vstup 230V

Vodící koleje
LCD Display

Pokud se vyskytnou 
jakékoli pochybnosti o 
normálním provozu 

jakékoliv části této nabíječky, 
okamžitě ji vypněte! Kontaktujte 
svého prodejce.

Váš produkt se 
může lišit od 
obrázku a popisu 
v návodu.

Detekovaný Typ
Výstraha přehřátí
Symbol zapojení do sítě
Upozornění

Indikace nabíjení

Obrázek 
přípojné šňůry

Pokud tato 
zásuvka není 
shodná s vaší, 
kontaktujte 
vašeho prodejce

Čas do 100% nabití (pouze u Li-Ion baterií)
Li-Ion POWERhandle disáhnou 80% 
nabití za 30 min. Plné nabití trvá déle.

Připojení POWERhandle k nabíječce
Připojte do vhodné zásuvky.
Pevně uchopte vrchní část nabíječky.
Zarovnejte koleje na POWERhandle a nabíječce.
Posunujte dokud neuslyšíte cvaknutí.

PŘIPOJIT ODPOJIT

Odpojení POWERhandle
Pevně uchopte nabíječku.
Posuňte obě uvolňovací 
západky (některé modely mají 
západky na zadní straně madla) a 
posuňte POWERhandle směrem 
od nabíječky. (viz obrázek)

POWERhandle 
(prodáváno odděleně)
Uvolňovací západky
(obě strany)
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