
Návod k obsluze

Elektrick˘ nÛÏ
Prep’line 100

model 8523



Popis pfiístroje

A – RukojeÈ
B – Svorka ãepeli
C – Vypínaã
D – Kontrolní svûtlo
E – Tlaãítko pro uvolnûní ãepelí
F – Motorov˘ blok
G – Pár univerzálních ãepelí

BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

• Cel˘ návod k pouÏívání si pozornû pfieãtû-
te, mûjte ho vÏdy po ruce a fiiìte se uvede-
n˘mi pokyny.

• Na dan˘ v˘robek je v souladu se zákonem 
ã. 22/1997 Sb. vydáno prohlá‰ení o shodû
v˘robku.
Dan˘ v˘robek odpovídá harmonizovan˘m
technick˘m normám a nafiízením vlády:
â. 168/1997 Sb. – elektrická zafiízení níz-
kého napûtí
â. 169/1997 Sb. – elektromagnetická kom-
patibilita
Elektrick˘ nÛÏ je urãen pro vyuÏití v do-
mácnosti.
Pfii pouÏívání mimo domácnost je uÏivatel
povinen dodrÏovat lhÛty pro provádûní
pravideln˘ch kontrol a revizí dle normy
âSN 33 1610 „Elektrotechnické pfiedpisy.
Revize a kontroly elektrick˘ch spotfiebiãÛ
bûhem jejich pouÏívání.“

• Pfied prvním pouÏitím si zkontrolujte, zda
napûtí uvedené na typovém ‰títku souhlasí
s napûtím, na které bude dan˘ pfiístroj pfii-
pojen.

• Vidlici pfiívodní ‰ÀÛry pfiístroje zapojte do
zásuvky aÏ krátce pfied pouÏitím.

• Do jedné zásuvky zapojte pouze jeden 
pfiístroj.

• Elektrick˘ nÛÏ se musí pfiipojit pouze do
zásuvky s ochrann˘m kolíkem. Pfied zasu-
nutím vidlice pfiívodní ‰ÀÛry do zásuvky
pfiekontrolujte vÏdy celistvost a neporu‰e-
nost pfiívodní ‰ÀÛry, vidlice a zásuvky pfií-

vodní ‰ÀÛry. V pfiípadû po‰kození nechte
‰ÀÛru vymûnit v autorizovaném servisu
(adresy viz záruãní list). 
S PO·KOZENOU ·≈ÒROU, VIDLICÍ
A ZÁSUVKOU P¤ÍVODNÍ ·≈ÒRY JE
ZAKÁZÁNO PRACOVAT! Zásuvku pfií-
vodní ‰ÀÛry zasuÀte nejdfiíve do pfiívodky
na pfiístroji a teprve potom zasuÀte vidlici
do zásuvky.
PouÏívání prodluÏovací ‰ÀÛry se nepfiedpo-
kládá. Pokud se pouÏije, musí její provede-
ní odpovídat normû âSN pro jmenovit˘
proud 6A a mít maximální délku do 5 m.
Dbejte na to, aby pfiívodní ‰ÀÛra (zejména
prodluÏovací) volnû nevisela nebo neleÏela
– nebezpeãí klop˘tnutí!

• Pfiístroj neodkládejte na horkou ohfievnou
plochu a neprovozujte jej v blízkosti otev-
fieného ohnû (plynov˘ hofiák).

• S pfiístrojem pracujte pouze na rovné pod-
loÏce a chraÀte jej pfied stfiíkající vodou.

• Pfiístroj neponofiujte do vody.
• Vidlice vytáhnûte ze zásuvky, pfiestane-li

pfiístroj fungovat, pfied ãi‰tûním a údrÏbou
a po pouÏití.

• Pfiístroj nevypínejte tahem za pfiívodní 
‰ÀÛru.

• Pfiístroj nezapínejte, spadl-li na zem, je-li
po‰kozena pfiívodní ‰ÀÛra, anebo, je-li nÛÏ
po‰kozen nebo nekompletní.
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NÁVOD K OBSLUZE

1. Obû ãepele uchopte na koncích v místech,
kde není bfiit. âepele zaklesnûte do sebe
tak, Ïe n˘t jedné zasunete do otvoru druhé
(obr. 1). Rukojeti musejí b˘t vnû ãepelí.

2. NeÏ zapojíte pfiístroj do sítû, zasuÀte zcela
oba konce ãepelí (bfiitem dolÛ) do motoro-
vého bloku (F), pfiiãemÏ rukojeti (A) stisk-
nûte k sobû (obr. 2). Po zasunutí uvolnûte
tlak, aby ãepele mohly zapadnout, coÏ se
projeví lehk˘m cvaknutím.

3. ¤ezání univerzálními ãepelemi (obr. 3 –
viz orig. návod):
ZasuÀte vidlici pfiívodní ‰ÀÛry do zásuvky.
Kontrolní svûtlo (D) se rozsvítí. Zapnûte
stiskem tlaãítka C. âepele poloÏte na po-
travinu a pfiitlaãte (obr. 3).
Vypne-li se motor, rozsvítí se kon-
trolní svûtlo jako upozornûní, Ïe
pfiedtím, neÏ sejmete ãepele, musí b˘t
vidlice vytaÏena ze zásuvky.
Zapojen˘ pfiístroj je dûtem nebezpeã-
n˘.

4. Chcete-li sejmout ãepele, vytáhnûte vidli-
ci ze zásuvky a stisknûte tlaãítko k uvol-
nûní ãepelí (E). Pak stisknûte rukojeti 
ãepelí (A) k sobû a vytáhnûte je z motoro-
vého bloku (obr. 4).
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AUTORIZOVANÉ OPRAVNY

V âR:

ELPRAG s.r.o.
Na hrázi 11

180 00 Praha 8
Tel.: 284 823 813
Fax: 284 812 629

E-mail: ELPRAG.CZ@TISCALI.CZ

V SR:

HOSPOL
Rustaveliho 7

831 06 Bratislava
Tel.: 02/ 44 88 71 24
Fax: 02/ 44 87 30 78

E-mail: HOSPOL@NEXTRA.SK


