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Překlad originálu návodu k použití
Obr. 1

1	 Rychloupínací	sklíčidlo
2	 Kroužek	nastavení	kroutícího	momentu
3	 Páčka	volby	oblasti	otáček	Hi/Lo
4	 Přepínač	směru	otáčení
5	 Bezpečnostní	spínač	(akcelerační	spínač)

6	 LED-pracovní	svítilna
7	 Rukojeť	se	spínačem
8	 Akumulátor
9 Spona na opasek

Všeobecná bezpečnostní upozornění
 VAROVÁNÍ   
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání dodržování bezpečnostních pokynů a 
instrukcí může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. 
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.
Výraz „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí poháněné ze 
sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí poháněné akumulátorem (bez síťového kabelu). 

1) Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte Vaše pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a neosvětlené pracoviště může mít za následek 

úraz.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí ohroženém explozí, ve kterém se nacházejí hořlavé kapa

liny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí produkuje jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry. 
c) Během používání elektrického nářadí zabraňte v přístupu dětem a ostatním osobám. Při vyrušení byste 

mohli ztratit kontrolu nad přístrojem.
2) Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem 

měněna. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry. Nezměněné zástrčky 
a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem. 

b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy např. trubek, topení, sporáků a ledniček. Exis-
tuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem, když je Vaše tělo uzemněné.

c) Chraňte elektrické nářadí před deštěm nebo vlhkem. Proniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko 
zásahu elektrickým proudem. 

d) Nepoužívejte kabel k účelům, pro které není určen, pro nošení a zavěšení elektrického nářadí nebo pro 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími 
se částmi přístroje. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem. 

e) Pracujeteli s elektrickým nářadím venku, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné i 
pro práci v exteriéru. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko zásahu 
elektrickým proudem. 

f) Jeli provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte proudový chránič. Použití 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. 

3) Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektrickým nářadím s rozumem. 

Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment 
nepozornosti při použití elektrického nářadí může mít za následek závažná poranění. 

b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako jsou 
maska proti prachu, protiskluzová bezpečností obuv, ochranná helma a ochrana sluchu podle druhu a použití 
elektrického nářadí snižuje riziko poranění.

c) Zabraňte bezděčnému uvedení do provozu. Ujistěte se, že je elektrické nářadí vypnuté, dříve než ho 
připojíte na napájení elektrickým proudem a/nebo akumulátor, uchopíte ho nebo přenášíte. Prst na spínači 
při přenášení elektrického nářadí nebo zapnuté nářadí při zapojení do elektrické sítě, může být příčinou úrazu. 

d) Odstraňte nastavovací nástroje nebo montážní klíče před zapnutím elektrického nářadí. Nástroj nebo 
klíč nacházející se v otáčející se části nářadí může způsobit poranění. 

e) Vyvarujte se abnormálního držení těla. Snažte se o bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu. Tak 
můžete mít nářadí v neočekávaných situacích lépe pod kontrolou. 

f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Chraňte vlasy, oblečení a rukavice před 
pohyblivými částmi. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi. 

g) Mohouli být namontována zařízení pro odsávání nebo zachycování prachu, ujistěte se, že jsou připojena 
a správně používána. Použití odsávání prachu může snížit rizika způsobená prachem. 
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4) Používání elektrického nářadí a zacházení s ním
a) Nepřetěžujte nářadí. Používejte pro práci elektrické nářadí k tomu určené. Vhodným elektrickým nářadím 

pracujete lépe a bezpečněji v uvedeném výkonnostním rozsahu.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož zástrčka je vadná. Elektrické nářadí, které není možné zapnout a 

vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor dříve, než provedete nastavení nářadí, 

vyměníte součásti příslušenství nebo nářadí odložíte. Tato preventivní opatření zabrání bezděčnému 
spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí uschovejte mimo dosah dětí. Nenechávejte nářadí používat osoby, které 
s ním nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když je používáno 
nezkušenými osobami.

e) Starejte se o elektrické nářadí pečlivě. Přezkoušejte, zda pohyblivé části nářadí bezvadně fungují a 
neváznou, zda části nejsou zlomené nebo poškozené tak, aby to negativně ovlivňovalo funkci elekt
rického nářadí. Poškozené části nechte před použitím nářadí. Příčinou mnoha úrazů je špatně udržované 
elektrické nářadí.

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně 
váznou a je snazší je vést. 

g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, vložné nástroje atd. podle těchto pokynů. Zohledněte přitom 
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrického nářadí k jiným než stanoveným účelům 
může způsobit nebezpečné situace. 

5) Používání nářadí s akumulátorem a zacházení s ním
a) Nabíjejte akumulátory jen v nabíječkách doporučených výrobcem. U nabíječky, která je vhodná jen pro 

určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, jestliže se používá s jinými akumulátory.
b) Do elektrického nářadí používejte jen akumulátory k tomu určené. Použití jiných akumulátorů může mít 

za následek poranění a nebezpečí požáru. 
c) Nepoužívaný akumulátor chraňte před kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby a jinými 

malými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumu-
látoru může způsobit popálení nebo požár.

d) Při špatném použití může z akumulátoru uniknout kapalina. Vyvarujte se kontaktu s ní. Při náhodném 
kontaktu se omyjte vodou. Když se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapa-
lina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny. 

6) Servis
a) Elektrické nářadí nechte opravovat jen kvalifikovaným odborným personálem a jen s originálními 

náhradními díly. Tím zajistíte, že bezpečnost přístroje zůstane zachována. 

Bezpečnostní pokyny pro vrtací stroje
 VAROVÁNÍ   
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání dodržování bezpečnostních pokynů a 
instrukcí může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. 
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.
● Přezkoušejte před vrtáním dotčené plochy vhodným hledacím přístrojem na skrytá napájecí vedení. Při 

vrtání mohou být poškozena příp. přerušena vedení plynu, vody, elektřiny a jiné objekty. Poškozená vedení 
plynu mohou vést k výbuchu. Poškozená vedení vody a elektřiny mohou způsobit věcné skody nebo úraz 
elektrickým proudem. 

● Držte elektrické nářadí za izolované plochy rukojeti, pokud provádíte práce, při kterých může elektrické 
nářadí zasáhnout ukryté elektrické vedení. Kontakt s vedením pod napětím může uvést pod napětí také 
kovové díly elektrického nářadí a vést k úrazu elektrickým proudem.  

● Zajistěte opracovávaný polotovar proti eventuálnímu odhození.
● Držte elektrické nářadí při všech pracích pevně pouze za rukojeť se spínačem (7). Obzvláště při utahování 

a uvolňování šroubů se mohou krátkodobě vyskytnout vysoké kroutící momenty. 
● Nesahejte na otáčející se díly.
● Páčku volby oblasti otáček Hi/Lo stlačte jen při zastaveném elektrickém nářadí. Nenechá-li se tato páčka 

posunout až po doraz, pootočte nepatrně sklíčidlem.
● Vypněte okamžitě elektrické nářadí, pokud se nářadí zasekne nebo vzpříčí.
● Nasaďte elektrické nářadí k vrtání, resp. na šroub jen ve vypnutém stavu. Otáčející se nasazené nářadí 

může sklouznout.
● Uveďte před všemi pracemi na elektrickém nářadí (např. výměna nástroje, údržba) jakož i při jeho 
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transportu a jeho skladování přepínač směru otáčení (4) do střední zaskakovací polohy a/nebo vyjměte 
akumulátor. Při neúmyslném stisknutí bezpečnostního spínače (5) existuje nebezpečí zranění. 

● Kontrolujte pravidelně přívodní vedení a eventuálně také prodlužovací vedení elektrického nářadí. 
Nechejte tyto při poškození obnovit kvalifikovaným personálem nebo autorizovanou smluvní servisní dílnou 
REMS.  

● Nekoukejte přímo do LEDpracovní svítilny (6). Existuje nebezpečí oslepení.
● Prach z materiálů, kovů a některých druhů dřeva může být skodlivý zdraví a vést k alergickým reakcím, 

onemocněním dýchacích cest a/nebo k rakovině. Noste eventuálně ochrannou dýchací masku filtrační třídy 
FFP2. Azbest obsahující materiál smí být opracováván pouze odborníky. 

● Toto elektrické nářadí není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, senzorickými 
nebo duševními schopnostmi, nebo chybějícími a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly při 
použití elektrického nářadí poučeny a kontrolovány pro jejich bezpečí zodpovědnou osobou. Děti musí být 
kontrolovány, aby bylo zajištěno, že si s elektrickým nářadím nehrají. 

● Dbejte národních předpisů.

Bezpečnostní pokyny pro akumulátory
 VAROVÁNÍ   
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání dodržování bezpečnostních pokynů a 
instrukcí může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. 
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.
● Používejte akumulátor jen v akumulátorové LEDsvítilně a v elektronářadí REMS. Jen tak bude akumulátor 

chráněn před nebezpečným přetížením. 
● Používejte jen originální akumulátory REMS s napětím uvedeným na výkonovém štíku akumulátorové 

LEDsvítilny. Použití jiných akumulátorů může vést ke zranění a nebezpečí požáru prostřednictvím explodujícího 
akumulátoru.  

● Používejte akumulátor a rychlonabíječku jen v udávaném teplotním rozsahu. 
● Nabíjejte akumulátory REMS jen v rychlonabíječkách REMS. Při nevhodné nabíječce existuje nebezpečí 

požáru. 
● Nabijte úplně akumulátor před prvním použitím v rychlonabíječce REMS, aby jste dosáhli plného výkonu 

akumulátoru. Akumulátory jsou dodávány částečně nabité.
● Zaveďte akumulátor do akumulátorové šachty po přímce a ne násilím. Existuje nebezpečí, že se kontakty 

aku-kontakty ohnou a akumulátor se poškodí. 
● Chraňte akumulátor před horkem, slunečním zářením, ohněm, vlhkem a mokrem. Existuje nebezpečí 

výbuchu a požáru. 
● Nepoužívejte akumulátor v prostředí s nebezpečím výbuchu a ne v okolí např. hořlavých plynů, 

rozpouštědel, prachu, par, vlhkosti. Existuje nebezpečí výbuchu a požáru.
● Neotevírejte akumulátor a neprovádějte na akumulátoru žádné stavební úpravy. Existuje nebezpečí 

výbuchu a požáru díky zkratu.
● Nepoužívejte žádný akumulátor s poškozenou skříní nebo poškozenými kontakty. Při poškození a 

nepřiměřeném použití akumulátoru mohou vystoupit páry. Páry mohou dráždit dýchací cesty. Přiveďte čerstvý 
vzduch a při potížích vyhledejte lékaře.  

● Při chybném použití může z akumulátoru vytéct tekutina. Tekutiny se nedotýkejte. Vyteklá tekutina 
akumulátoru může vést k podráždění kůže a popáleninám. Při kontaktu okamžitě opláchněte vodou. Pokud se 
dostane tekutina do očí, vyhledejte dodatečně lékaře.  

● Dbejte bezpečnostních pokynů, které jsou natištěny na akumulátoru a rychlonabíječce. 
● Chraňte nepoužitý akumulátor před kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo 

jinými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Existuje nebezpečí výbuchu a 
požáru díky zkratu.

● Sejměte akumulátor před delším uschováním, skladováním akumulátorové LEDsvítilny. Chraňte kontakty 
akumulátoru před zkratem, např. víčkem. 

● Nevyhazujte poškozené akumulátory do normálního domácího odpadu. Předejte poškozené akumulátory 
autorizované smluvní servisní dílně REMS nebo uznávané organizaci likvidující odpad.  

Vysvětlení symbolů 

 VAROVÁNÍ  Nebezpečí	se	středním	stupněm	rizika,	které	může	při	nerespektování	mít	za	následek	smrt	
nebo	těžká	zranění	(nevratná).

 UPOZORNĚNÍ 	 Nebezpečí	s	nízkým	stupněm	rizika,	které	by	při	nerespektování	mohlo	mít	za	následek	lehká	
zranění	(vratná).
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OZNÁMENÍ 		 Věcné	škody,	žádné	bezpečnostní	upozornění!	Žádné	nebezpečí	zranění.

	 Před	uvedením	do	provozu	si	přečtěte	návod	k	provozu

			 Elektrické	nářadí	odpovídá	třídě	ochrany	II

			 Přístroj	není	vhodný	pro	použití	v	exteriéru

					 Ekologická	likvidace

1. Technická data
Použití ke stanovenému účelu
 VAROVÁNÍ   
Elektrické nářadí je určeno k vrtání do oceli a jiných kovů, kamene, dřeva, plastů, k vrtání s vrtáky REMS 
na obklady do keramiky, kameniny, granitu, mramoru, k zašroubování/uvolňování šroubů a k odhrotování 
trubek s pomocí REMS REG 10 – 42, REMS REG 10 – 54 E. Všechna ostatní použití neodpovídají určení a 
jsou tudíž nepřípustná.

1.1. Obsah dodávky
	 Akumulátorový	vrtací	šroubovák,	rychlonabíječka	Li-Ion,	akumulátor,	1	Bit	se	zdvojenou	čepelí	plochá	

drážka/křížová	drážka,	spona	na	opasek	(9),	návod	k	použití,	přenosná	taška.

1.2. Objednací čísla
	 REMS	Helix	VE	pohonný	stroj	 190000
	 Akumulátor	Li-Ion	14,4	V,	1,6	Ah	 571545
	 Akumulátor	Li-Ion	14,4	V,	3,2	Ah	 571555
	 Rychlonabíječka	Li-Ion/Ni-Cd	 571560
	 Napěťový	napáječ	Li-Ion	 571565
	 Přenosná	taška		 190053
	 REMS	REG	10	–	42,	vnější/vnitřní	odhrotovač	trubek	 113810
	 Unášeč	k	REMS	REG	10	–	42	 113815
	 REMS	REG	10	–	54	E,	vnější/vnitřní	odhrotovač	trubek	 113835
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	5	mm	 181710
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	6	mm	 181711
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	8	mm	 181712
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	10	mm	 181713
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	12	mm	 181714
	 REMS	vrták	na	obklady	Ø	14	mm	 181715

1.3. Pracovní rozsah
	 Upínací	rozsah	rychloupínacího	sklíčidla	 0,8	–	10	mm
	 Vrtání	do	oceli,	kamene	 Ø	≤	10	mm
	 Vrtání	do	dřeva	 Ø	≤	28	mm
	 Vrtání	vrtáky	na	obklady	 Ø	≤	14	mm
	 Zašroubování/uvolňování	šroubů	 Ø	≤	7	mm

 Rozsah provozní teploty
 REMS Helix VE 0 °C – +60 °C (32 °F – +140 °F)
	 Akumulátor	Li-Ion	Plus	 –10	°C	–	+60	°C	(14	°F	–	+140	°F)	
	 Rychlonabíječka	Li-Ion/Ni-Cd		 0	°C	–	+45	°C	(32	°F	–	+113	°F)	

1.4. Počet otáček, kroutící moment
	 Oblast	otáček	Lo	 0	–	300	min¹־
	 Oblast	otáček	Hi	 0	–	1.250	min¹־
	 Kroutící	moment	při	oblasti	otáček	Lo	 31	Nm
	 Kroutící	moment	při	oblasti	otáček	Hi	 13	Nm

1.5. Elektrické hodnoty
 REMS Helix VE  14,4 V –---
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	 Rychlonabíječka	Li-Ion/Ni-Cd	 Input	 230	V~;	50	–	60	Hz;	65	W
  Output 10,8 – 18 V –---
	 Napěťový	napáječ	Li-Ion	 Input	 230	V~;	50	–	60	Hz
  Output 14,4 V –---; 6 A – 33 A
1.6. Rozměry
	 REMS	Helix	VE	s	akumulátorem	 190	×	210	×	82	mm	(7,5”	×	8,3”	×	3,2”)

1.7. Hmotnosti
	 REMS	Helix	VE	s	akumulátorem	14,4	V,	1,6	Ah	 1,3	kg	(2,9	lb)
	 Akumulátor	Li-Ion	14,4	V,	1,6	Ah	 0,3	kg	(0,6	lb)
	 Akumulátor	Li-Ion	14,4	V,	3,2	Ah	 0,5	kg	(1,1	lb)

1.8. lnformace o hluku
	 Emisní	hodnota	ve	vztahu	k	pracovišti	 LpA = 68 dB    LWA = 79 dB    K = 3 dB

1.9. Vibrace
	 Hmotnostní	efektivní	hodnota	zrychlení	 <	2,5	m/s²						K	=	1,5	m/s²
	 Udávaná	hodnota	emisní	hodnota	kmitání	byla	změřena	na	základě	normovaných	zkušebních	postupů	a	

může	být	použita	pro	porovnání	s	jiným	přístrojem.	Udávaná	hodnota	emisní	hodnoty	kmitání	může	být	aké	
použit	k	úvodnmu	odhadu	přerušení	chodu.

  UPOZORNĚNÍ   
	 Emisní	hodnota	kmitání	se	může	během	skutečného	použití	přístroje	od	jmenovitých	hodnot	odlišovat,	a	to	

v	závislosti	na	druhu	a	způsobu,	jakým	bude	přístroj	používán.	V	závislosti	na	skutečných	podmínkách	použití	
(přerušovaný	chod)	může	být	žádoucí,	stanovit	pro	ochranu	obsluhy	bezpečnostní	opatření.

2. Uvedení do provozu
2.1. Připojení k el. síti

  VAROVÁNÍ   
 Dbejte napětí sítě!	Před	připojením	rychlonabíječky	REMS	přezkoumejte,	zda	napětí	uvedené	na	výkonovém	

štítku	odpovídá	napětí	sítě.	Na	stavbách,	ve	vlhkém	prostředí	nebo	při	srovnatelných	způsobech	umístění	
provozujte	elektrický	přístroj	v	síti	jen	přes	30	mA-ochranný	spínač	chybného	proudu	(FI-spínač).

 Akumulátory

 OZNÁMENÍ   
 Vkládejte	akumulátor	(8)	do	pohonného	stroje,	popř.	do	rychlonabíječky	vždy	kolmo.	Šikmým	vkládáním	se	

poškodí	kontakty	a	může	dojít	ke	zkratu	a	tím	k	poškození	akumulátoru.

 Hluboké vybití podpětím
	 Napětí	se	nesmí	u	akumulátorů	Li-Ion	dostat	pod	hodnotu	minimálního	napětí,	jinak	může	dojít	„hlubokým	

vybitím“	k	poškození	akumulátoru.	Články	REMS	akumulátoru	Li-Ion	jsou	při	dodání	přednabity	na	ca.	40	%.	
Proto	musí	být	akumulátory	Li-Ion	před	použitím	nabity	a	pravidelně	dobíjeny.	Pokud	bude	tento	předpis	
výrobce	článků	nerespektován,	může	být	akumulátor	Li-Ion	díky	hlubokému	vybití	poškozen.	

 Hluboké vybití skladováním
	 Pokud	bude	relativně	málo	nabitý	akumulátor	Li-Ion	skladován,	může	se	při	delším	skladování	díky	samovy-

bíjení	hluboce	vybít	a	tím	poškodit.	Akumulátory	Li-Ion	musí	být	proto	před	skladováním	nabity	a	nejpozději	
každých	šest	měsíců	dobity	a	před	opětovným	zatížením	bezpodmínečně	ještě	jednou	nabity.	

 OZNÁMENÍ   
 Před použitím akumulátor nabijte. Akumulátory LiIon pro zamezení hlubokého vybití pravidelně 

dobíjejte. Při hlubokém vybití dojde k poškození akumulátoru.
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	 Pro	nabíjení	používejte	pouze	rychlonabíječku	REMS.	Nové	a	delší	dobu	nepoužívané	akumulátory	Li-Ion	
dosáhnou	teprve	po	více	nabíjeních	plnou	kapacitu.
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 Rychlonabíječka LiIon/NiCd	(č.	výr.	571560)
	 Když	je	síťová	zástrčka	zasunutá,	trvale	svítí	levá	zelená	kontrolka.	Je-li	akumulátor	zasunutý	do	rychlona-

bíječky,	zelená	kontrolka	bliká,	když	se	akumulátor	nabíjí.	Svítí-li	zelená	kontrolka	trvale,	je	akumulátor	nabitý.	
Když	bliká	červená	kontrolka,	je	akumulátor	pokažený.	Svítí-li	kontrolka	stále	červeně,	pohybuje	se	teplota	
rychlonabíječky	a	/	nebo	akumulátoru	mimo	přípustný	pracovní	rozsah.

2.2. Nastavení počtu otáček

 OZNÁMENÍ   
	 Páčku	volby	oblasti	otáček	(3)	přepínejte	pouze	za	klidového	stavu	elektrického	nářadí.
	 Toto	elektrické	nářadí	má	dva	počty	otáček,	které	jsou	nastavitelné	mechanickými	převody.	Pro	nastavení	

nižšího	počtu	otáček	nastavte	páčku	volby	oblasti	otáček	(3)	na	„Lo“.	Pro	nastavení	vyššího	počtu	otáček	
nastavte	páčku	volby	oblasti	otáček	(3)	na	„Hi“.	Počet	otáček	„Lo“	použijte	především	k	vrtání	větších	průměrů,	
odhrotování	a	k	zašroubovávání/uvolňování	šroubů.	Počet	otáček	„Hi“	použijte	především	k	vrtání	malých	
průměrů.	Nenechá-li	se	páčka	volby	oblasti	otáček	(3)	posunout	až	po	doraz,	pootočte	nepatrně	rukou	rych-
loupínacím	sklíčidlem	(1).	

2.3. Nastavení kroutícího momentu
	 Kroužkem	nastavení	kroutícího	momentu	(2)	bude	nastaven	pro	práci	potřebný	kroutící	moment.	Na	kroužku	

nastavení	kroutícího	momentu	jsou	vyobrazena	čísla	1	–	25	a	symbol	 .	Při	stupni	1	je	nastaven	nejnižší	
a	při	stupni	25	nejvyšší	kroutící	moment.	Nízký	kroutící	moment	použijte	především	k	zašroubování	malých	
šroubů.	K	vrtání,	odhrotování	a	eventuálně	k	uvolňování	šroubů	by	měl	být	nastaven	vyšší	kroutící	moment,	
eventuelně	až	po	symbol	 .

2.4. Změna směru otáček
	 Přepínač	směru	otáčení	(4)	má	dvě	zaskakovací	polohy.	Při	prostřední	zaskakovací	poloze	nemůže	být	bezpeč-

nostní	spínač	(5)	stisknut	a	tím	nemůže	být	zapnuto	elektrické	nářadí.	Zvolte	toto	nastavení	při	všech	pracích	
na	elektrickém	nářadí,	např.	při	výměně	nástroje,	údržbě,	jakož	i	při	jeho	transportu	a		skladování.	Pro	pravý	
chod	stlačte	přepínač	směru	otáčení	(4)	až	na	doraz	špičkou	šipky	směrem	k	rychloupínacímu	sklíčidlu	(1).	Pro	
levý	chod	stlačte	přepínač	směru	otáčení	až	na	doraz	špičkou	šipky	směrem	k	páčce	volby	oblasti	otáček	(3).	
Přepínač	směru	otáčení	(4)	může	být	stlačen	pouze	při	nestisknutém	bezpečnostním	spínači	(5).

2.5. Upnutí nářadí
	 Vyjměte	akumulátor	a	přepínač	směru	otáčení	(4)	uveďte	do	střední	polohy.	Při	nestisknutém	bezpečnostním	

spínači	(5)	se	vrtací	vřeteno	zaaretuje.	Toto	umožňuje	jednoduché	utažení	a	uvolnění	nasazených	nástrojů	
v	rychloupinacím	sklíčidle	(1).	K	pevnému	upnutí	nářadí	dojde	otáčením	rychloupínacího	sklíčidla	(1)	směrem	
doprava,	uvolnění	otáčením	směrem	doleva.	Nikdy	neotevírejte	resp.	neuzavírejte	rychloupínací	sklíčidlo	s	
běžícím	motorem.	

2.6. Nasazení akumulátoru

 OZNÁMENÍ   
	 Akumulátor	před	nasazením	do	akumulátorového	vrtacího	šroubováku	nabijte!	Akumulátor	nasuňte	kolmo	

do	pohonného	stroje	až	tento	slyšitelně	zacvakne.	

2.7. Stisknutí a ovládání bezpečnostního spínače
	 Pokud	bude	bezpečnostní	spínač	(5)	jen	trochu	stlačen,	rozsvítí	se	LED-pracovní	svítilna	(6),	rychloupínací	

sklíčidlo	(1)	se	ještě	neotáčí.	Pokud	bude	tlak	zvýšen,	bude	se	rychloupínací	sklíčidlo	otáčet	s	nízkými	otáč-
kami.	Nejvyšší	počet	otáček	bude	dosažen	tehdy,	pokud	bude	bezpečnostní	spínač	(5)	úplně	stlačen.

3. Provoz
	 REMS	Helix	VE	je	vybaven	bezpečnostním	spínačem	(5).	Tento	umožňuje	kdykoli,	obzvláště	ale	při	nebezpečí,	

okamžité	zastavení	pohonného	stroje.

3.1. Vrtání
	 REMS	Helix	VE	nasaďte	pouze	vypnutý	na	vrtaný	polotovar.	Bezpečnostní	spínač	(5)	stlačte	jen	trochu,	pak	úplně.	

3.2. Zašroubování/uvolňování šroubů
	 REMS	Helix	VE	nasaďte	pouze	vypnutý	na	hlavu	šroubu.	Jakmile	bit	dosedá	tvarově	na	hlavu	šroubu,	stlačte	

bezpečnostní	spínač	(5)	jen	trochu,	pak	úplně.	

 OZNÁMENÍ   
	 Pokud	by	během	práce	naběhla	do	chodu	bezpečnostní	spojka,	pohonný	stroj	okamžitě	vypněte.	
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3.3. Odhrotování s REMS REG
	 Páčku	volby	oblasti	otáček	(3)	nastavte	na	„Lo“	a	přepínač	směru	otáčení	(4)	nastavte	na	pravý	chod.	Bezpeč-

nostní	spínač	(5)	úplně	stlačte.	Odhrotovanou	trubku	opatrně	tlačte	na	odhrotovač.

  UPOZORNĚNÍ   
 Nebezpečí zranění!	Nesahejte	do	prostoru	otáčejících	se	odhrotovačů!

3.4. Ochrana před hlubokým vybitím 
	 REMS	Helix	VE	je	vybaven	ochranou	před	hlubokým	vybitím.	Tato	vypne	pohonný	stroj,	jakmile	bude	muset	

akumulátor	být	nabit.	V	tomto	případě	vyjměte	akumulátor	a	rychlonabíječkou	REMS	ho	nabijte.	

4. Údržba
4.1. Údržba

  VAROVÁNÍ   
 Před prováděním údržby vytáhněte vidlici ze zásuvky resp. vyjměte akumulátor!
	 Elektrické	nářadí	udržujte	v	čistotě.	Znečištěné	rychloupínací	sklíčidlo	(1)	vyfoukejte.
	 Plastové	díly	(např.	kryty,	akumulátory)	čistěte	pouze	jemným	mýdlem	a	vlhkým	hadrem.	Nepoužívejte	žádné	

domácí	čistící	prostředky.	Tyto	obsahují	množství	chemikálií,	které	mohou	poškodit	plastové	díly.	Nepoužívejte	
v	žádném	případě	benzín,	terpentínový	olej,	ředidla	nebo	podobné	výrobky	k	čištění	plastových	dílů.	

	 Kapaliny	se	nikdy	nesmí	dostat	do	vnitřku	elektrického	nářadí.	Elektrické	nářadí	nikdy	neponořujte	do	kapaliny.	

4.2. Inspekce / Oprava

  VAROVÁNÍ   
 Před údržbou a opravami vytáhněte vidlici ze zásuvky resp. vyjměte akumulátor!	Tyto	práce	smějí	být	

prováděny	pouze	kvalifikovaným	odborným	personálem.	
	 Převody	REMS	Helix	VE	pracují	bez	údržby.

5. Poruchy
5.1. Porucha:	 Pohonný	stroj	neběží.
 Příčina: ●	 Akumulátor	je	prazdný	nebo	defektní.
  ●	 Pohonný	stroj	je	defektní.

5.2. Porucha:	 Pohonný	stroj	zůstane	během	práce	stát.
 Příčina: ●	 Pohonný	stroj	je	přehřát	nebo	přetížen.
  ●	 Akumulátor	je	prazdný	nebo	defektní.
  ●	 Kroutící	moment	nastaven	příliš	nízko.
  ●	 Pohonný	stroj	je	defektní.

5.3. Porucha:	 Žádný	nebo	malý	posuv	při	vrtání.
 Příčina: ●	 Vrták	je	tupý.
  ●	 Nesprávně	nastavený	počet	otáček.
  ●	 Nesprávně	nastavený	směr	otáčení.

5.4. Porucha:	 Bit	klouže	z	hlavy	šroubu.
 Příčina: ●	 Nasazen	nesprávný	bit.
  ●	 Bit	nebo	hlava	šroubu	je	defektní.

5.5. Porucha:	 Trubka	není	odhrotována.
 Příčina: ●	 Odhrotovač	trubek	je	tupý.
  ●	 Nesprávně	nastavený	počet	otáček.	
  ●	 Nesprávně	nastavený	směr	otáčení.

6. Likvidace
	 REMS	Helix	VE	nesmí	být	po	ukončení	používání	odstraněn	do	domácího	odpadu,	musí	být	 řádně	dle	

zákonných	předpisů	zlikvidován.
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7. Záruka výrobce
	 Záruční	doba	činí	12	měsíců	od	předání	nového	výrobku	prvnímu	spotřebiteli.	Datum	předání	je	třeba	prokázat	

zasláním	originálních	dokladů	o	koupi,	jež	musí	obsahovat	datum	koupě	a	označení	výrobku.	Všechny	funkční	
vady,	které	se	vyskytnou	během	doby	záruky	a	u	nichž	bude	prokázáno,	že	vznikly	výrobní	chybou	nebo	
vadou	materiálu,	budou	bezplatně	odstraněny.	Odstraňováním	závady	se	záruční	doba	neprodlužuje	ani	
neobnovuje.	Chyby,	způsobené	přirozeným	opotřebováním,	nepřiměřeným	zacházením	nebo	špatným	užitím,	
nerespektováním	nebo	porušením	provozních	předpisů,	nevhodnými	provozními	prostředky,	přetížením,	
použitím	k	jinému	účelu,	než	pro	jaký	je	výrobek	určen,	vlastními	nebo	cizími	zásahy	nebo	z	jiných	důvodů,	
za	něž	REMS	neručí,	jsou	ze	záruky	vyloučeny.

	 Záruční	opravy	smí	být	prováděny	pouze	k	tomu	autorizovanými	smluvními	servisními	dílnami	REMS.	Rekla-
mace	budou	uznány	jen	tehdy,	pokud	bude	výrobek	bez	předchozích	zásahů	a	v	nerozebraném	stavu	předán	
autorizované	smluvní	servisní	dílně	REMS.	Nahrazené	výrobky	a	díly	přechází	do	vlastnictví	firmy	REMS.

	 Náklady	na	dopravu	do	servisu	a	z	něj	hradí	spotřebitel.
	 Zákonná	práva	spotřebitele,	obzvláště	jeho	nároky	na	záruku	při	chybách	vůči	prodejci,	zůstávají	touto	zárukou	

nedotčena.	Tato	záruka	výrobce	platí	pouze	pro	nové	výrobky,	které	budou	zakoupeny	v	Evropské	unii,	v	
Norsku	nebo	ve	Švýcarsku	a	tam	používány.

	 Pro	tuto	záruku	platí	německé	právo	s	vyloučením	Dohody	Spojených	národů	o	smlouvách	o	mezinárodním	
obchodu (CISG).

8. Seznamy dílů
	 Seznamy	dílů	viz	www.rems.de	→	Ke	stažení	→	Soupisy	náhradních	dílů.
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Preklad originálu návodu na obsluhu
Obr. 1

1	 Rýchloupínacie	skľučovadlo
2	 Krúžok	nastavenia	krútiaceho	momentu
3	 Páčka	voľby	oblasti	otáčok	Hi/Lo
4	 Prepínač	smeru	otáčania
5	 Bezpečnostný	spínač	(akceleračný	spínač)

6 LED-pracovné svietidlo
7	 Rukoväť	so	spínačom
8	 Akumulátor
9 Spona na opasok

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
 VAROVANIE   
Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Ignorovanie bezpečnostných informácií a pokynov 
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, a/alebo vážne zranenie.
Uschovajte všetky bezpečnostné informácie a pokyny pre budúce použitie.
Pojem „elektrické náradie“ uvádzaný v bezpečnostných pokynoch sa týka elektrického náradia napájaného zo 
siete (so sieťovým káblom) a elektrického náradia napájaného batériou (bez sieťového kábla).

1) Bezpečnosť na pracovisku
a) Dbajte o čistotu a primerané osvetlenie pracoviska. Neporiadok a neosvetlené časti pracoviska môžu 

spôsobiť úraz.
b) Vyhýbajte sa práci s elektrickým náradím v prostredí vystavenom nebezpečenstvu výbuchu, v ktorom 

sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické nástroje spôsobujú tvorbu iskier, ktoré môžu 
spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.

c) Pri používaní elektrického náradia zamedzte prístup deťom a cudzím osobám. V prípade odklonu hrozí 
strata kontroly nad prístrojom.

2) Elektrická bezpečnosť
a) Prípojná vidlica elektrického náradia musí byť zasunuteľná do zásuvky. Zmena vidlice nie je povolená. 

Nepoužívajte zásuvkové lišty v kombinácii s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené vidlice a vhodné 
zásuvky znižujú riziko úderu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa fyzickému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, vykurovacie zariadenia, 


