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pol ces
złączkę,	aby	zachodził	możliwie duży kontakt powierzchniowy	między	
kształtownicami	 lutowniczymi	(1)	 i	 rurą	(złączką)	 i	aby	można	było	 jeszcze	
doprowadzić	lutowie	bez	dotykania	kształtownic	lutowniczych	(1).

	 Proces	lutowania	trwa	w	zależności	od	średnicy	rury	i	temperatury	topnienia	
lutowia	miękkiego	od	10	do	30	sek.

	 Kieszcze	lutownicze	można	stosować	w	pracy	ciągłej.

3.2. Spoiwa lutownicze
 Do lutowania miękkiego	należy	używać	REMS	Lot	Cu	3.	Rury	miedziane	i	

kształtki	rurowe	miedziane	muszą	być	metalicznie	beznalotowe.	W	celu	przy-
gotowania	powierzchni	spawanej	należy	nanieść	na	element	rury	pastę	REMS	
Paste	Cu	3.	Ta	pasta	zawiera	proszek	lutowniczy	i	topnik.	Korzystną	stroną	tej	
pasty	jest	fakt,	że	temperaturę	konieczną	do	lutowania	można	rozpoznać	dzięki	
zmianie	koloru	rozgrzanej	pasty	i	że	przy	jej	zastosowaniu	osiągamy	lepsze	
wypełnienie	lutowanej	szczeliny.	W	każdym	wypadku	należy	jednak	dopełnić	
REMS	Lot	Cu	3.	REMS	Lot	Cu	3	i	REMS	Paste	Cu	3	wyprodukowane	zostały	
specjalnie	dla	sieci	wodonośnych	z	wodą	pitnł	 i	są	zgodne	z	zaleceniami	w	
DVGW-Arbeitsblätter GW 2 i GW 7, oraz z odpowiednimi normami DIN.

4. Utrzymanie sprawności
  OSTRZEŻENIE   
 Przed wszelkimi pracami serwisowymi i naprawami należy wyciągnąć 

wtyk sieciowy!	Te	czynności	wolno	wykonywać	wyłącznie	wykwalifikowanemu	
specjalistycznemu personelowi.

	 Kształtki	lutownicze	(1)	nie	mogą	być	zanieczyszczone	lutowiem	i	topnikami.	
Utrudnia	to	wymianę	ciepła.	W	razie	potrzeby	kształtki	lutownicze	wyczyścić	
w	rozgrzanym	stanie	szczotką	drucianą.	Elementy	z	tworzyw	sztucznych	(np.	
obudowę)	czyścić	wyłącznie	środkiem	do	czyszczenia	maszyn	REMS	CleanM	
(nr	kat.	140119)	lub	łagodnym	mydłem	i	wilgotną	szmatką.	Nie	stosować	środków	
czyszczących	do	użytku	domowego.	Zawierają	one	różnego	rodzaju	środki	
chemiczne,	które	mogą	uszkodzić	elementy	z	tworzyw	sztucznych.	Do	czysz-
czenia	nie	używać	pod	żadnym	pozorem	benzyny,	terpentyny,	rozcieńczalników	
lub	podobnych	środków.

	 Uważać,	by	ciecze	nie	przedostały	się	do	wnętrza	urządzenia	elektrycznego.	
Elektrycznych	kleszczy	lutowniczych	nie	wolno	nigdy	zanurzać	w	cieczach.

5. Usterki
  Usterka: Lutowie nie ulega stopieniu.

Przyczyna: Środki zaradcze:
●	 Kształtki	lutownicze	się	

nie	nagrzewają.
●	 Zlecić	kontrolę/naprawę	autoryzowanemu	

serwisowi REMS.
● Uszkodzony przewód 

podłączeniowy.
●	 Zlecić	wymianę	przewodu	podłączenio-

wego	wykwalifikowanemu	specjalistycz-
nemu personelowi lub autoryzowanemu 
serwisowi REMS.

6. Utylizacja
	 Elektronarzędzia	po	zakończeniu	jego	użytkowania	nie	wolno	usuwać	z	odpa-

dami	domowymi.	Należy	je	usunąć	w	prawidłowy	sposób	zgodnie	z	ustawowymi	
przepisami.

7. Gwarancja producenta
	 Okres	gwarancji	wynosi	12	miesięcy	od	momentu	przekazania	nowego	produktu	

pierwotnemu	użytkownikowi.	Datę	przekazania	należy	udowodnić	przez	nade-
słanie	oryginalnej	dokumentacji	nabycia,	która	musi	zawierać	datę	zakupu	i	
oznaczenie	produktu.	W	okresie	gwarancji	będą	usuwane	bezpłatnie	wszystkie	
zaistniałe	błędy	w	funkcjonowaniu	sprowadzające	się	po	udowodnieniu	do	
błędów	produkcyjnych	lub	materiałowych.	Przez	usuwanie	wad	okres	gwarancji	
dla	produktu	nie	będzie	podlegał	ani	przedłużeniu,	ani	odnowieniu.	Ze	świad-
czeń	gwarancyjnych	wykluczone	są	szkody	zaistniałe	wskutek	naturalnego	
zużywania,	nieprawidłowego	obchodzenia	się	lub	nadużywania	lub	lekceważenia	
przepisów	eksploatacji,	nadmiernego	obciążania,	niezgodnego	z	przeznacze-
niem	zastosowania,	własnej	lub	obcej	ingerencji	lub	wskutek	innych	przyczyn	
nieuznanych	przez	firmę	REMS.	

	 Świadczenia	gwarancyjne	mogą	być	dokonywane	tylko	przez	autoryzowane	
przez	firmę	REMS	warsztaty	naprawcze.	Reklamacje	będą	uznawane	tylko,	
jeśli	produkt	zostanie	dostarczony	do	autoryzowanych	przez	firmę	REMS	
warsztatów naprawczych bez uprzedniej ingerencji i w stanie nierozebranym. 
Wymieniane	produkty	i	części	przechodzą	na	własność	firmy	REMS.

	 Koszty	przesyłki	docelowej	i	powrotnej	ponosi	użytkownik.
	 Ustawowe	prawa	użytkownika,	a	w	szczególności	jego	roszczenia	odnośnie	

świadczeń	gwarancyjnych	na	wady	względem	sprzedawcy	nie	są	ograniczone	
niniejszą	gwarancją.	Niniejsza	gwarancja	producenta	ważna	 jest	 tylko	dla	
nowych produktów, nabytych i eksploatowanych w Unii Europejskiej, Norwegii 
i Szwajcarii.

	 Dla	niniejszej	gwarancji	obowiązuje	prawo	niemieckie	z	wyłączeniem	Konwencji	
Narodów	Zjednoczonych	o	umowach	międzynarodowej	sprzedaży	towarów	
(CISG).

8. Wykaz części
	 Wykaz	części	patrz	www.rems.de	→	Downloads	→	Spis	części	zamiennych.

Překlad originálu návodu k použití
Obr. 1:
1 Tvarovka pájecí
2	 Kleština	výhřevná
3 Rukojet

Obr. 2:
OZNÁMENÍ   

5 minut ohřivat! V kufřiku – ne na trubce!

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.

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 kapaliny, 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. Existuje 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 v rozporu s jeho stanoveným účelem připojovací kabel 
k přenášení elektrického nářadí ani k jeho zavěšování, ani k vypojování 
zástrčky z elektrické zásuvky. Uchovávejte připojovací kabel v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých dílů 
zařízení. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým 
proudem.

e) Pracujete-li 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) Je-li 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 elek-

trickým 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) Zamezte možnosti neúmyslného uvedení zařízení do provozu. Ujistěte se, 
že je elektrické nářadí vypnuto, než připojíte přípojku elektrického napájení 
a než nářadí zdvihnete nebo budete přenášet. Pokud při přenášení elektrického 
nářadí máte prst na vypínači nebo pokud připojíte zapnutý přístroj k elektrickému 
napájení, může dojít k úrazu.

d) Odstraňte nastavovací nástroje nebo montážní klíče před zapnutím elek-
trického 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. 

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 výkon
nostním rozsahu.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný. Elektrické nářadí, které 
není možné zapnout a vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, než začnete měnit nastavení 
přístroje, měnit díly příslušenství či než přístroj uložíte. Tato preventivní 
opatření zamezují neúmyslnému 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.



ces ces
e) Starejte se o elektrické nářadí pečlivě. Přezkoušejte, zda pohyblivé části 

nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda části nejsou zlomené nebo poško-
zené tak, aby to negativně ovlivňovalo funkci elektrického nářadí. Poškozené 
části nechte před použitím nářadí opravit. Příčinou mnoha úrazů je špatně 
udržované elektrické nářadí.

f) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nasazovací nástroje atd. v souladu 
s těmito pokyny. Dbejte při tom na pracovní podmínky a na činnost, již je 
třeba vykonat. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než které jsou pro 
ně stanovené, může vést k vzniku nebezpečných situací.

g) Udržujte veškeré rukojeti suché, čisté a neznečištěné olejem či tukem. 
Kluzké rukojeti znemožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nad elektrickým 
nářadím v neočekávaných situacích.

5) 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 elektrické pájecí kleště
 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.
● Připojujte elektrické nářadí pouze k zásuvce s ochranným vodičem. Hrozí 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
● Pokud je elektrické nářadí připojeno do zásuvky, dotýkejte se ho pouze za 

rukojeť (3). Pájecí tvarovky (1) a topné kleštiny (2) dosahují pracovní teploty 
cca 800 °C. Při kontaktu s těmito částmi si způsobíte těžké popáleniny.

● Než začnete manipulovat s pájecími tvarovkami (1) a/nebo topnými klešti-
nami, nechte elektrické nářadí po odpojení ze zásuvky dostatečně dlouhou 
dobu ochladit. Při kontaktu s těmito horkými částmi během ochlazování si 
způsobíte těžké popáleniny. Po odpojení ze zásuvky potřebuje elektrické nářadí 
delší dobu, než se ochladí.

● Neurychlujte proces ochlazení ponořením elektrického nářadí do kapaliny. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo náhlým vystříknutím kapa
liny. Může tak dojít k poškození elektrického nářadí.

● Pokládejte elektrické nářadí pouze do kufru z ocelového plechu s žáru-
vzdornou vložkou (obr. 2) nebo na žáruvzdornou podložku (např. cihlu). V 
případě odložení horkého elektrického nářadí na podložku, která není žáruvzdorná, 
a/nebo do blízkosti hořlavých materiálů může dojít k poškození podložky a/nebo 
ke vzniku požáru.

● Pokud jste do kufru z ocelového plechu odložili horké elektrické nářadí, 
položte kufr na žáruvzdornou podložku (např. cihlu). Kufr z ocelového plechu 
je horký i přes použití žáruvzdorné vložky. Může dojít k poškození podložky a/
nebo ke vzniku požáru.

● Při pájení udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od horkého pájeného 
místa nebo používejte vhodné ochranné rukavice. Pájená tvarovka a trubka 
jsou velmi horké a mohou způsobit vážné popáleniny. Pájené místo zůstává i po 
skončení pájení delší dobu horké.

● Chraňte třetí osoby před horkým elektrickým přístrojem jakož i před horkými 
pájenými spoji. Při kontaktu s horkými součástmi si způsobíte těžké popáleniny.

● Děti a osoby, které na základě svých fyzických, smyslových či duševních 
schopností nebo své nezkušenosti či nevědomosti nejsou s to toto elektrické 
nářadí bezpečně obsluhovat, ho nesmějí používat bez dozoru nebo pokynů 
odpovědné osoby. V opačném případě vzniká nebezpečí chybné obsluhy a 
zranění.

● Předávejte elektrické nářadí pouze poučeným osobám. Mladiství smějí s 
elektrickým nářadím pracovat pouze v případě, pokud jsou starší 16 let, je to 
potřebné k dosažení jejich výcvikového cíle nebo se tak děje pod dohledem 
odborníka.

● Pravidelně kontrolujte, zda není poškozené přívodní vedení elektrického 
stroje a prodlužovací kabely. V případě poškození je nechte vyměnit kvalifiko
vaným odborníkem nebo některou z autorizovaných smluvních servisních dílen 
REMS.

● Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud je poškozené. Vzniká nebezpečí úrazu.
● Používejte pouze schválené a příslušně označené prodlužovací kabely s 

dostatečným průřezem vedení a minimálně se schváleným druhem ochrany 
podle bodu 1.4. Elektrické parametry. Používejte prodlužovací kabely do délky 
10 m s průřezem vedení 1,5 mm², od 10 – 30 m s průřezem vedení 2,5 mm².

Vysvětlení symbolů

 VAROVÁNÍ   	 Nebezpečí	se	středním	stupněm	rizika,	které	může	při	nere-
spektování	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).

OZNÁMENÍ   	 Věcné	škody,	žádné	bezpečnostní	upozornění!	Žádné	nebez-
pečí	zranění.

			 Před	použitím	čtěte	návod	k	použití

			 Použijte	ochranu	očí

			 Použijte	ochranu	rukou

			 Elektrické	nářadí	odpovídá	třídě	ochrany	I

    Ekologická likvidace

			 Značka	shody	CE

1. Technické údaje
Použití odpovídající určení
 VAROVÁNÍ   
Používejte	elektrické	nářadí	pouze	k	měkkému	pájení	měděných	trubek.
Všechna	další	použití	neodpovídají	určení,	a	jsou	proto	nepřípustná.

1.1. Rozsah dodávky
	 Elektrické	pájecí	kleště,	pájka,	pasta,	čisticí	kartáč,	návod	k	obsluze,	kufr	z	

ocelového	plechu	se	žáruvzdornou	vložkou.

1.2. Objednací čísla
 REMS Hot Dog 2 v kufru z ocelového plechu 163020
 REMS pájka Cu 3  160200
 REMS pasta Cu 3  160210
 Kufr z ocelového plechu REMS Hot Dog 2 163350
 REMS CleanM  140119

1.3. Pracovní rozsah
	 Měděná	trubka	tvrdá	a	měkká	10	–	28	mm	/	⅜	–	1⅛"

1.4. Elektrické parametry 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W
  100/110 V, 50 – 60 Hz, 440 W
	 Stupeň	krytí		 IP	20
	 Třída	krytí	 1

1.5. lnformace o hluku:
 Emisní hodnota vztahující se k pracovnímu místu 70 dB(A)

1.6. Vibrace
 Hmotnostní efektivní hodnota zrychlení 2,5 m/s²

	 Udávaná	hodnota	emisní	hodnota	kmitání	byla	změřena	na	základě	normova-
ných	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	jmeno-

vitých	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 na síť

  VAROVÁNÍ   
 Věnujte pozornost síťovému napětí!	Před	připojením	elektrických	pájecích	

kleští	se	přesvědčte,	zda	napětí	uvedené	na	výkonovém	štítku	odpovídá	napětí	
sítě.	Používejte	pouze	zásuvky	a	prodlužovací	kabely	s	funkčním	ochranným	
kontaktem.

	 Na	staveništích,	ve	vlhkém	prostředí,	ve	vnitřních	i	vnějších	prostorech	nebo	
u	srovnatelných	typů	instalace	provozujte	elektrické	pájecí	kleště	pouze	přes	
automatický	spínač	v	obvodu	diferenciální	ochrany	(FI-spínač),	který	přeruší	
přívod	energie,	jakmile	svodový	proud	do	země	překročí	30	mA	za	200	ms.	
Pokud	použijete	prodlužovací	kabel,	zvolte	průřez	vodiče	odpovídající	výkonu	
elektrických	pájecích	kleští.	Prodlužovací	kabel	musí	být	schválený	pro	druh	
ochrany podle bodu 1.4. Elektrické hodnoty.

2.2. Příprava elektrických pájecích kleští
	 Postavte	kufr	z	ocelového	plechu	na	žáruvzdornou	podložku	(např.	cihlu)	a	

otevřete.	Elektrické	pájecí	kleště	musí	jak	uvedeno	na	obrázku	2	vloženy	do	
kufru	z	ocelového	plechu	tak,	aby	se	pájecí	tvarovky	(1)	nacházely	nad	žáru-
vzdornou	vložkou.	Případně	mohou	být	elektrické	pájecí	kleště	odloženy	na	
žáruvzdornou	podložku	mimo	kufr	z	ocelového	plechu.

3. Provoz
3.1. Elektrické pájecí kleště
	 Pájecí	kleště	se	zapínají	zastrčením	přívodního	vedení	do	zásuvky.	Po	přibližně	

pěti	minutách	jsou	pájecí	kleště	provozuschopné.	Zmáčtknutím	držadel	(3)	se	
otevřou	pájecí	 tvarovky	(1).	Přední	vybrání	pájecích	tvarovek	 je	určeno	pro	
velikosti	trubek	10	–	16	mm.	zadní	pro	velikosti	18	až	28	mm.	Podle	průměru	
trubky	pájecí	tvarovky	(1)	přiIožit	tak	na	trubku	vedle	nebo	na	nátrubek,	aby	
došlo k co největšímu plošnému styku mezi pájecími tvarovkami (1) a trubkou 
(nátrubkem)	a	aby	při	 tom	bylo	ještě	možné	přivádět	pájku,	aniž	by	došlo	k	
jejímu doteku s pájecími tvarovkami (1).

	 Pájení	samotné	trvá	podle	průměru	trubky	a	v	závislosti	na	tavicí	teplotě	10	až	
30	vteřin.
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	 Pájecí	kleště	lze	použít	v	trvalém	provozu.

3.2. Pájecí materiál
 K pájení naměkko	použít	pájky	REMS	Lot	Cu	3.	Měděné	trubky	a	fitinky	musí	

býd	kovově	lesklé.	K	přípravě	pájeného	místa	nanést	na	trubku	pastu	REMS	
Paste	Cu	3.	Tato	pasta	obsahuje	pájecí	prásěk	a	tavidlo.	Výhoda	pasty	spočívá	
v	tom.	že	zabarvením	ohřáté	pasty	se	dá	poznat	teplota,	potřebná	pro	pájení,	
a	že	se	docílí	lepšího	vyplnění	pájecí	spáry.	V	každém	případě	však	je	nutné	
přivádět	navíc	ještě	pájku	REMS	Lot	Cu	3.	Pájka	REMS	Lot	Cu	3	a	pasta	REMS	
Paste	Cu	3	byly	speciálně	vyvinuty	pro	potrubí	na	pitnou	vodu,	takže	odpovídají	
pracovním	listům	DVGW	GW	2	a	GW	7	jakož	i	příslušné	normě	DIN.

4. Údržba
  VAROVÁNÍ   
 Před prováděním oprav vytáhněte vidlici ze zásuvky! Tyto práce mohou 

provádět	pouze	kvalifikovaní	odborníci.
	 Pájecí	tvarovky	(1)	musí	být	mimo	dosah	pájky	a	tavidla.	Tyto	látky	negativně	

ovlivňují	přenos	 tepla.	Případně	očistěte	horké	pájecí	 tvarovky	drátěným	
kartáčem.	Plastové	části	 (např.	kryty)	čistěte	pouze	čističem	strojů	REMS	
CleanM	(obj.	č.	140119)	nebo	jemným	mýdlem	a	vlhkým	hadrem.	Nepoužívejte	
čisticí	prostředky	pro	domácnost.	Ty	obsahují	často	mnoho	chemikálií,	které	
by	mohly	plastové	části	poškodit.	K	čistění	v	žádném	případě	nepoužívejte	
benzín,	terpentýnový	olej,	ředidla	nebo	podobné	výrobky.

	 Dbejte	na	to,	aby	kapaliny	nikdy	nevnikly	dovnitř	elektrického	přístroje.	Nikdy	
neponořujte	elektrické	pájecí	kleště	do	kapaliny.

5. Poruchy
  Porucha: Pájka se netaví.

Příčina: Náprava:
● Pájecí tvarovky se 

nezahřívají.
● Nechte je zkontrolovat/opravit autorizo-

vanou smluvní servisní dílnou REMS.
●	 Vadné	připojovací	

vedení.
●	 Nechte	vyměnit	připojovací	vedení	

odborným personálem nebo autorizovanou 
smluvní servisní dílnou REMS.

6. Likvidace
	 Elektrické	nářadí	nesmí	být	po	skončení	používání	likvidováno	s	domovním	

odpadem.	Musí	být	řádně	zlikvidováno	podle	zákonných	předpisů.

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. Reklamace 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.

Preklad originálu návodu na obsluhu
Obr. 1:
1 Tvarovka spájacia
2 Výhrevné kliešte
3	 Rukoväť

Obr. 2:
OZNÁMENIE   

5 minút ohrievať! V kufríku – nie na trubke!

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
 VAROVANIE   
Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Ignorovanie bezpeč
nostných informácií a pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, a/
alebo vážne zranenie.
Uschovajte všetky bezpečnostné informácie a pokyny pre budúce použitie.

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 nebez-

pečenstvu 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, sporáky a chladničky. V prípade uzemnenia Vášho 
tela existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu a vlhku. Vniknutie vody do elektrického 
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pripájací kábel na iné účely ako je určený, na nosenie elek-
trického náradia, zavesenie alebo na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. 
Udržiavajte pripájací kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo 
pohybujúcich sa častí prístrojov a zariadení. Poškodené alebo skrútené káble 
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e) Pri práci pod holým nebom s elektrickým náradím používajte iba predlžo-
vacie káble, ktoré sú vhodné do exteriéru. Používaním predlžovacieho kábla 
vhodného do exteriéru znížite riziko zásahu elektrickým prúdom.

f) V prípade nevyhnutnosti použitia elektrického náradia vo vlhkom prostredí 
používajte prúdový chránič. Používanie prúdového chrániča znižuje riziko 
zásahu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb
a) Buďte obozretný, dbajte na to, čo robíte a postupujte racionálne pri práci 

s elektrickým náradím. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavený, či 
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní 
elektrického náradia môže spôsobiť vážne zranenie.

b) Noste osobné ochranné pracovné prostriedky a vždy noste ochranné 
okuliare. Nosenie osobných ochranných prostriedkov ako sú protiprachová 
maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, 
v závislosti od druhu a použitia elektrického náradia, znižujú riziko zranení.

c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Uistite sa, že je elektrické 
náradie vypnuté ešte predtým, než ho pripojíte k napájaniu elektrickou 
energiou, zdvihnete ho alebo ho budete prenášať. Ak máte pri nosení elek
trického náradia prst na vypínači alebo ak pripojíte zapnutý prístroj k napájaniu 
elektrickou energiou, môže to viesť k vzniku nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkový kľúč. 
Nástroj alebo kľúč umiestnený na rotujúcej časti náradia môže spôsobiť úraz.

e) Vyhýbajte sa neprirodzenému držaniu tela. Zabezpečte stabilnú pozíciu a 
vždy udržiavajte rovnováhu. Tým pádom máte možnosť lepšej kontroly elek
trického náradia v neočakávaných situáciách.

f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste široký odev alebo šperky. Vyhýbajte sa 
kontaktu vlasov, odevu a rukavíc s pohyblivými časťami. Pohyblivé časti 
môžu zachytiť voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy.

4) Používanie a obsluha elektrického náradia
a) Nepreťažujte náradie. Používajte náradie pre príslušný druh práce. Práca s 

vhodným elektrickým náradím zlepšuje kvalitu a bezpečnosť v danej oblasti činnosti.
b) Nepoužívajte elektrické náradie s pokazeným vypínačom. Elektrické náradie, 

ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho opraviť.
c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky skôr, než budete vykonávať nastavovanie 

prístroja, vymieňať časti príslušenstva alebo prístroj odložíte. Toto bezpeč
nostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.

d) Udržiavajte nepoužívané elektrické náradie mimo dosahu detí. Nedovoľte 
používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si nepre-
čítali tieto pokyny. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb môže byť 
nebezpečné.

e) Venujte starostlivosti o elektrické náradie dôkladnú pozornosť. Presvedčte 
sa, či pohyblivé časti náradia riadne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú 


