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Akku-Amigo 22 V 21,6 V ✁ ✁

560010 Akku-Cat 22 V VE 21,6 V ✁ ✁ ✁

560007 Akku-Cat ANC VE 18,0 V ✁

560009 Akku-Cat ANC VE 18,0 V ✁

845007 Akku-Cento 22 V 21,6 V ✁ ✁ ✁

347005 Akku-Collum RG 21,6 V ✁ ✁

580001 Akku-Curvo 18,0 V ✁

580002 Akku-Curvo 18,0 V ✁

580004 Akku-Curvo 22 V 21,6 V ✁ ✁ ✁

575010 Akku-Ex-Press 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

575003 Akku-Ex-Press Cu 12,0 V ✁ ✁

575002 Akku-Ex-Press Mini Q&E 12,0 V ✁ ✁

575004 Akku-Ex-Press Q&E 14,4 V ✁ ✁ ✁

575001 Akku-Ex-Press Q&E 12,0 V ✁ ✁

575005 Akku-Ex-Press Q&E ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

575006 Akku-Ex-Press Cu ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

575008 Akku-Ex-Press P ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

175200 Akku-LED-Lampe 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

844001 Akku-Nano 14,4 V ✁

571000 Akku-Press 12,0 V ✁ ✁

571003 Akku-Press 14,4 V ✁ ✁ ✁

576000 Akku-Press 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

571001 Akku-Press ACC 12,0 V ✁ ✁

571004 Akku-Press ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁

579001 Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁

560011 Akku-Tiger 22 V VE 21,6 V ✁ ✁

573002 Ax-Press 15 14,4 V ✁ ✁ ✁

573001 Ax-Press 15 12,0 V ✁ ✁

573020 Ax-Press 25 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

573003 Ax-Press 25 ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

573021 Ax-Press 25 L 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

573004 Ax-Press 25 L ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

573008 Ax-Press 30 22 V 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

573005 Ax-Press 40 12,0 V ✁ ✁

573006 Ax-Press 40 14,4 V ✁ ✁ ✁

190000 Helix VE 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

578002 Mini-Press 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

578000 Mini-Press ACC 12,0 V ✁ ✁

578001 Mini-Press ACC 14,4 V ✁ ✁ ✁ ✁

578003 Mini-Press S 22 V ACC 21,6 V ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

571560 Schnellladegerät Li-Ion / NiCd 220 – 240 V, 10,8 –18 V, 65 W ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

571560 Schnellladegerät Li-Ion / NiCd 100 –120 V, 10,8 –18 V, 65 W ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

571575 Schnellladegerät Li-Ion 220 – 240 V, 21,6 V, 70 W ✁ ✁ ✁ ✁

571575 Schnellladegerät Li-Ion 100 –120 V, 21,6 V, 70 W ✁ ✁ ✁ ✁

571585 Schnellladegerät Li-Ion 100 – 240 V, 21,6 V, 90 W ✁ ✁ ✁ ✁

571587 Schnellladegerät Li-Ion 100 – 240 V, 21,6 V, 290 W ✁ ✁ ✁ ✁
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�✁ ✂✄✂☎✂✆✝ ✞✂✁✂✟✠✡✝ ☛✆☞✡✌✆✍✡ ✎✏✄☎✌✆✍✡☞

A REMS présfogók, REMS Mini présfogók, REMS préspofák betétfogókkal, REMS 
✑✒✓✔✕✖✗✖✘✙ ✚✛✜✢ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✖✘ ✘★✩✪✫✕✓✩✖ ✬✔✭✘✪✣✭✒✖✫✮✔✯✖✒✖✘ ✔✯✤✰✤✒✱ ✱ ✰✲✫✮✖✫✘✳✒✲
aktuális REMS kereskedelmi dokumentumok is érvényesek. Lásd még: www.rems.
de ✴ ✵✖✣✪✩✣✓✔✖✘ ✴ ✶✖✒✰✓✘✘✱✣✱✩✧✥✷✔✳✘ ✓✔ ✸✑✒✳✔✑✖✘✣✷✔✳✘✹ ✺✱ ✱ ✒✖✫✮✔✯✖✒ ✥✻✤✒✣✧✗✱
✰✧✮✳✔✦✣✗✱ ✱ ✬✔✭✘✪✣✭✒✖✫✮✔✯✖✒ ✪✔✔✯✖✣✖✼✭✲✣ ✼✱✥✻ ✽✱ ✾✗ ✰✤✒✘✱ ✘✖✒★✩ ✱ ✑✲✱✬✒✱✙ ✱✘✘✳✒
✓✒✮✖✘✩✭✮✗✪✫ ✱✯ ✱✘✣✷✤✩✲✔ ✚✛✜✢ ✱✩✘✱✩✰✱✯✤✔✳✘✒✧✩ ✿✕✱❀❁ ❂❃❄ ❅❆❇❆ ❆❅ ❈❅ ✸ ❆❆❈❉ ✖✸✰✱✲✩❁
info@rems.de). A változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.

  1 Présfogó / Mini présfogó
  2 Fogótartó csap
  3 Fej
  4 Retesz
❇ ❊✒✓✔✥✪✒✥✭✘

  6 Nyakfogantyú
  7 Irányváltó kapcsoló
  8 Biztonsági nyomókapcsoló
  9 Kapcsolófogantyú
10 Préspofa
11 Préskarima (présfogó)
12 Csap
13 Visszahajtógomb
14 Présfejek
15 Tokozószerszám
16 Tokozófej

17 Tokozószegmens
18 Tokozótüske
19 Köztes fogó / Mini köztes fogó  
❋❈ ❊✒✓✔✥✻●✒●
21 Présszegmens
❋❋ ❊✒✓✔✘✳✫✣✾✒ ✿✑✒✓✔✥✻●✒●✙ ✼✱✩✱✰✲✫✣
 présszegmensek)
❋❍ ■✓✑✤✩✩✱✑✳✣✸✖✩✩✖✫✭✒✯✓✔
24 Anyák
25 Akku
❋❏ ✶✪✩✣✓✔✗✖✩✯✭ ✕✳✘✳✯✱✣✘✲✗✖✩✯✓✔✔✖✩

(REMS akkukat 21,6 V)
27 Forgatható tartó
 (REMS Power-Press XL ACC)
❋❑ ❊✒✓✔✖✩✭ ✫✻✳✰✤✔ ✘✲✗✖✩✯✓✔✖

(REMS Akku-Press 22 V ACC)

1 – 21 ábra

▲ ✚✛✜✢ ✱✘✘✷✔ ✔✯✖✒✔✯✤✰✳✘✙ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒✳✘✙ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭✘ ✓✔ ✣✤✑✖✥✻✔✓✥✖✘
 használatának áttekintése

22 ábra

�✁ ✂✟✂▼✆✄✏◆✏✡ ▼✠✁✝✡✁✂✄✡✁✍◆✏▼✄☞ ❖✏P☞✆▼✏✁◗ ✍✟✆☞✟✍P✏✡

❘✝✁✆✏P✡✍❙✝ ☛✆☞✡✌✆✍✡✏▼

❚❯❱❲❳❨❩❳❬❭❳❭❪❫   
❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐ ❣❥❦❧♠♠❧ ♥❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❢❣♦ q♥❥❥❵❞♥❥♣ tr♦♣❣✉♠s❤r
✈♣❧♠✇♣s♠❣❞❧♣❡ ①♣q✈♣❧♣②❞❧♣ ❵♠ ✉❵♦♦♥q♥❤ ❧♦ st❛s❞❧♣③ Az alábbi utasítások be nem 
④⑤⑥④⑦⑧⑤ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧❷❸❹❺ ❶❻❶⑧❸❼❷❸❹ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ⑧➀➁❿➂⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④➃

➄❛r♦♦♥✉q♥❤qr✉➅♥✉ tr♦♣❣✉♠s❤r ♣✈➅✉r❦❧❥②♣ ❵♠ ✈♣❧♠✇♣s♠♣ ❧ ❞❵♠➆ttr ❢❧♠♦✉s❥❧♣❛❧③

A biztonsági tudnivalókban használt „elektromos kéziszerszám“ kifejezés az elektromos 
❷⑦➁➇❹⑤④⑥➇➁ ⑩❹❸⑨❸➁➈ ➉❷⑦➁➇❹⑤④➊ ❼⑦➋❸➁➁❸➁ ❸➁➁⑦④➂④④➌ ❾⑤❻❿ ⑤❹ ⑤❼❼➍⑨➍➁⑦④➂⑥➂⑧ ➉❷⑦➁➇❹⑤④➊ ❼⑦➋❸➁➁❸➁
➎❸⑨ ⑥❸➎➏❸➁❼❸❹➈➌ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼⑥⑤ ❸❻❿⑤⑥⑦➎④ ❾➂➎⑤④❼➂❹➊❼➃

➐➑ ➒ q✈✉❞❧❢♥❥❥✐♥❥ ❞❧➓➔♠❣❥❧♣❣♠ tr♦♣❣✉♠s❤
❧➑ →❤✐♥❥❜♥✉ ❧ q✈✉❞❧♣♥❛❝❥♥♣ ♣r♠♦♣s✉ ♣❧❛♣s♠s❛❧ ❵♠ ❞♥❥❥➆ q♥❤❦r❥s❤✇♣s♠s❛❧③ A 

⑨➍➎❼⑤④❸⑥⑩➁❸④❸➎ ❸➁➈➣➂⑥➏➍➁➇ ⑥❸➎➏❸④➁❸➎⑧❶❻ ❾⑤❻❿ ⑤ ⑥➂⑧⑧❹ ⑨❸❻❾➊➁⑦❻↔④⑦⑧ ➋⑤➁❸⑧❸④❸❼❷❸❹
vezethet.

t➑ ↕♥ ➅❣❥❤❣♦♦❣✉ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqq❧❥ ❣❥✐❧✉ ❛❣tt❧✉s♠❦♥♠♦❵❥✐♥♠
❞➙❛✉✐♥♦♥♣t♥✉❡ q♥❥✐t♥✉ ❵❤❢♥♣➆ ➛❣❥✐❧➅❵❞❡ ❤s♦ ❦❧❤✐ ➓❣❛ ♣❧❥s❥❢❧♣②③ Az 
❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼ ⑧❹➊❼⑥⑦❼⑤④ ❷➂❹❷⑤④➎⑤❼ ➁❶④⑥❸❺ ⑨❸➁❿❸❼ ⑤ ➜➂⑥④ ❾⑤❻❿
❻➈❹➝❼❸④ ➋❸❻❿➀➞④❷⑤④➞⑦❼➃

➔➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ❞➙♦t♥✉ ❧ q✈✉❞❧♣♥❛❝❥♥♣♥✉ ✉♥
♣❧❛♣②♦❞❣➅❜❧✉❧❞ ❤✐♥❛q♥❞♥❞ ❵♠ qs♠ ♠♦♥q❵❥✐♥❞③ ➟⑤ ❸➁❾➂➎➞⑦❼ ⑤ ➠❻❿❸➁⑨❶④❺
❸➁❾❸⑧❹↔④❷❸④➊ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨ ➣❸➁❸④④➊ ❸➁➁❸➎➈⑥❹❶⑧④➃

➡➑ ❳❥♥❞♣❛❣q❣♠ tr♦♣❣✉♠s❤
❧➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ➔♠❧♣❥❧❞❣♦②➅✈❤②❜s✉❧❞ ❧ ❞❣✉✉♥❞♣❣❛❢❣♦

r❥❥♥♠♦❞♥➅➆✉♥❞ ❞♥❥❥ ❥♥✉✉r♥③ ➒ ➅✈❤②♣ ♣r❥❣♠ q②➅❣♠✇♣❧✉r③ ➒ ➛➙❥➅♥❥♣ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠
❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ✉♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❧ ❧➅❧➓♣♥❛➅✈❤②❦❧❥ ♥❤✐❝♣♣③ A módosítatlan dugó 
❶⑧ ⑤ ⑨❸❻➣❸➁❸➁➈ ⑤➁➞❹⑤④ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④⑤ ➢⑧➝❼❼❸➎④➊ ⑤❹ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧ ❾❸⑧❹❶➁❿❶④➃

t➑ ❴♥❛❝❥❜♥ ❧ ➛➙❥➅♥❥♣ ➛♥❥❝❥♥♣♥❞❞♥❥ ➤➓❥③ ➔♠➙❦♥❞❡ ❛❧➅rs♣❣❛❣❞❡ ♣➥♦❢♥❥✐♥❞❡ ❢➥♣➆❤❵➓♥❞
♠♣t③➑ ❦❧❥② ♣♥♠♣r ❵❛r✉♣❞♥♦❵♠♣③ A testének a földelése megnöveli az áramütés 
kockázatát.

➔➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ♣❧❛♣♠❧ ♣s❦❣❥ ❧♦ ♥♠➆♣➆❥ ❵♠ ❧ ✉♥➅❦♥♠♠❵❤♣➆❥③ Ha 
⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➋⑤ ❾↔❹ ❼❸⑥⑩➁❺ ⑤❼❼➂⑥ ⑤ ❼❸❹❸➁➈ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧ ❾❸⑧❹❶➁❿❶➎❸❼
van kitéve.

➅➑ ➒➔♠❧♣❥❧❞❣♦②❞st♥❥♣ ✉♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❧ ❧ ❛♥✉➅♥❥♣♥♣❵♠❵♣➆❥ ♥❥♣❵❛➆ ➔❵❥❣❞❛❧➦ ✉♥ ❢❣❛➅❣♦♦❧
♥✉✉❵❥ ➛❣❤❦❧ ❧ ♠♦♥❛♠♦sq❣♣❡ ✉♥ ❧❞❧♠♠♦❧ ➛♥❥ ❛s❡ ❵♠ ✉♥ ❢①♦♦❧ ❞r ♥♦♦♥❥ ❧♦
♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❧❥❜♦❧♣t②❥ ❧ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦②➅✈❤②♣③ ➒ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦②❞st♥❥♣ ♣❧❛♣♠❧ ♣s❦❣❥
❧ ❢➆♣➆❥❡ ❧♦ ❣❥❧❜♣②❥❡ ❧♦ ❵❥♥♠ ❵❥♥❞♣➆❥ ❵♠ ❧ q❣♦❤② ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞♣➆❥③ ➧ ⑧❶⑥⑩➁④ ❾⑤❻❿
összegubancolódott kábel fokozza az áramütés kockázatát.

♥➑ ➨❧ ♥❤✐ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqq❧❥ ❧ ♠♦❧t❧➅t❧✉ ❦❵❤♥♦ q✈✉❞s♣❡ ➔♠❧❞ ❧
❞❝❥♣❵❛r ❢❧♠♦✉s❥❧♣❛❧ ❧❥❞❧❥q❧♠ ❢❣♠♠♦❧tt✇♣②❞st♥❥♣ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉③A kültéri használatra 
alkalmas hosszabbítókábel használatával csökkentheti az áramütés kockázatát.

➛➑ ➨❧ ✉♥q ♣✈➅❜❧ ♥❥❞♥❛❝❥✉r ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ✉♥➅❦♥♠ ❞➙❛✉✐♥♦♥♣t♥✉
❦❧❥② ❝♦♥q♥❥♣♥♣❵♠❵♣❡qr✉➅r❤ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉ ❢rt❧s❛❧q➩❦❵➅➆❞❧➓➔♠❣❥②♣③A hibaáram-
❾❶➏➈❼⑤➜➢⑧➂➁➇ ➢⑧➝❼❼❸➎④➊ ⑤❹ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧ ❼➂➢❼⑦❹⑤④⑦④➃

➫➑ ❫♦♥q❵❥✐r tr♦♣❣✉♠s❤
❧➑ ❩r✉➅r❤ ➭❤✐♥❥❜♥✉ ❣➅❧ ❧❛❛❧❡ ❧qr♣ ➔♠r✉s❥❡ ❵♠ ❤❣✉➅❣♠❧✉ ❜s❛❜❣✉ ♥❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠

❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqq❧❥ ❦❧❥② q✈✉❞❧❦❵❤♦❵♠ ♠❣❛s✉③ ↕♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠
❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣❡ ❢❧ ➛s❛❧➅♣❡ ❦❧❤✐ ❢❧ ❞st✇♣②♠♦♥❛❡ ❧❥❞❣❢❣❥ ❦❧❤✐ ❤✐②❤✐♠♦♥❛♥❞
t♥➛❣❥✐s♠❧ ❧❥❧♣♣ s❥❥③ ➧❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④⑤ ❼➝❹➋❸➎ ❸❻❿❸④➁❸➎
➜➊➁➁⑤➎⑤④➎❿➊ ➠❻❿❸➁⑨❸④➁❸➎⑧❶❻ ➊⑧ ❼➂⑨➂➁❿ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④➃

t➑ ➯r♠♥❥❜♥✉ ♠♦♥q❵❥✐r ❦❵➅➆➛♥❥♠♦♥❛♥❥❵♠♣❡ ❵♠ qr✉➅r❤ ❦r♠♥❥❜♥✉ ❦❵➅➆♠♦♥q❝❦♥❤♥♣③ Az 
❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨ ④↔➜➍⑧⑦➎⑤❼ ❶⑧ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④➊ ⑨➇➏➞⑦➎⑤❼ ⑨❸❻➣❸➁❸➁➈ ⑧❹❸⑨❶➁❿➊
❾❶➏➈➣❸➁⑧❹❸⑥❸➁❶⑧ ➉➜➁➃ ➜➂⑥❾❶➏➈⑨⑤⑧❹❼❺ ➢⑧➀⑧❹⑦⑧❻⑦④➁➇ ❾❶➏➈➢➊➜➈❺ ⑧➊⑧⑤❼ ❾⑤❻❿ ➣⑩➁❾❶➏➈➌
használata csökkenti a sérülések kockázatát.

➔➑ →❤✐♥❥❜♥✉ ❧ ❦❵❥♥♣❥♥✉ t♥❞❧➓➔♠❣❥s♠ ♥❥❞♥❛❝❥❵♠❵❛♥③ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq
♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❧❥❜♦❧♣t❧ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦♣❧♣s♠❧ ❵♠➲❦❧❤✐ ❧♦ ❧❞❞✈ t♥❢♥❥✐♥♦❵♠♥❡ r❥❥♥♣❦♥
❧ ♠♦♥❛♠♦sq ➛♥❥❦❵♣♥❥♥ ❦❧❤✐ q❣♦❤❧♣s♠❧ ♥❥➆♣♣ ♥❥❥♥✉➆❛r♦♦♥❡ ❢❣❤✐ ❧ ♠♦♥❛♠♦sq
❞r ❥♥❤✐♥✉ ❞❧➓➔♠❣❥❦❧③ Balesethez vezethet, ha az elektromos kéziszerszám 
⑨➂❹❻⑤④⑦⑧⑤ ❼➝❹➋❸➎ ➍➞➞⑦④ ⑤ ❼⑤➜➢⑧➂➁➇❻➂⑨➋➂➎ ④⑤⑥④➞⑤❺ ❾⑤❻❿ ❷⑤ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧
kéziszerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az elektromos aljzatba.

➅➑ ➒ ♠♦♥❛♠♦sq t♥❞❧➓➔♠❣❥s♠❧ ♥❥➆♣♣ ♣s❦❣❥✇♣♠❧ ♥❥ ❧ t♥s❥❥✇♣② ♠♦♥❛♠♦sq❣❞❧♣ ❦❧❤✐
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészeibe beakadó 
➋❸⑦➁➁↔④➇ ⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼ ❾⑤❻❿ ❼➍➁➢⑧➂❼ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④➎❸❼➃

♥➑ ❴♥❛❝❥❜♥ ❧ ♣♥❛q❵♠♦♥♣♥❥❥♥✉♥♠ ♣♥♠♣♣❧❛♣s♠ ➛♥❥❦❵♣♥❥❵♣③ →❤✐♥❥❜♥✉ ❧ tr♦♣❣♠ s❥❥s♠❛❧❡
❵♠ ✉♥ ❦♥♠♦✇♣♠♥ ♥❥ ❧♦ ♥❤✐♥✉♠①❥✐s♣③ ➳❹⑦➁④⑤➁ ❾⑦⑥⑤④➁⑤➎ ❷❸➁❿❹❸④❸❼ ❸⑧❸④❶➎ ➞➂➋➋⑤➎ ⑤❹
❸➁➁❸➎➈⑥❹❶⑧❸ ⑤➁⑤④④ ④➍➏➞⑤ ④⑤⑥④⑤➎➊ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂④➃

➛➑ ➯r♠♥❥❜♥✉ q♥❤➛♥❥♥❥➆ ❛✈❢s♦❧♣❣♣③ ↕♥ ❦r♠♥❥❜♥✉ ❥♥❥②❤② ❛✈❢s♣ ❦❧❤✐ ❵❞♠♦♥❛♣③ ➒
❢❧❜s♣ ❵♠ ❛✈❢s♦❧♣s♣ ♣❧❛♣♠❧ ♣s❦❣❥ ❧ q❣♦❤② ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞♣➆❥③ A mozgó alkatrészek 
➋❸❼⑤➜❷⑤④➞⑦❼ ⑤ ➁⑤❹⑤ ⑥➍❷⑦❹⑤④➂④❺ ⑤❹ ❶❼⑧❹❸⑥④ ❾⑤❻❿ ⑤ ❷➂⑧⑧❹➀ ❷⑤➞⑤④➃

❤➑ ➨❧ ➓❣❛♠♦✇❦② ❦❧❤✐ ➓❣❛➛♥❥➛❣❤② t♥❛♥✉➅♥♦❵♠ ➛♥❥♠♦♥❛♥❥❢♥♣➆❡ ❧❞❞❣❛ ♥♦♥❞♥♣
➔♠❧♣❥❧❞❣♦♣❧♠♠❧❡ ❵♠ ❢❧♠♦✉s❥❜❧ ❧ q♥❤➛♥❥♥❥➆ q②➅❣✉③ A porszívó használatával 
➢⑧➝❼❼❸➎④❷❸④➈ ⑤ ➜➂⑥ ⑨➊⑤④④➊ ❾❸⑧❹❶➁❿❸❹④❸④❶⑧➃

❢➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ♣➙tt♠♦➙❛r ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ✈♣s✉ ➛♥❥❥❵➓➆ ❢❧qr♠
tr♦♣❣✉♠s❤❵❛♦♥♣qr❧♣♣ ✉♥ ❢❧❤✐❜❧ ➭❤✐♥❥q♥✉ ❞✇❦❝❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq
tr♦♣❣✉♠s❤r ♠♦❧ts❥✐❧r♣③ ➧❻➂➎➏⑤④➁⑤➎⑨➍➎❼⑤❾❶❻❹❶⑧ ⑤ ➜➊➁➁⑤➎⑤④ ④➝⑥④ ⑥❶⑧❹❸ ⑤➁⑤④④ ⑧➀➁❿➂⑧
sérülésekhez vezethet.

➵➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ❵♠ ❞♥♦♥❥❵♠♥
❧➑ ↕♥ ♣♥❛❢♥❥❜♥ ♣①❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣③ ➒ q✈✉❞❧ ♥❥❦❵❤♦❵♠❵❢♥♦

➔♠❧❞ ❧♦ ❧❛❛❧ q♥❤➛♥❥♥❥➆ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ❢❧♠♦✉s❥❜❧③ ➧ ⑨❸❻➣❸➁❸➁➈
❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨⑨⑤➁ ⑤ ⑨❸❻⑤➏➂④④ ④❸➁➞❸⑧↔④⑨❶➎❿④⑤⑥④➂⑨⑦➎❿➋⑤➎ ➞➂➋➋⑤➎ ❶⑧
biztonságosabban tud dolgozni.

t➑ ↕♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉ ❣❥✐❧✉ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣❡ q♥❥✐✉♥❞ ❧ ❞❧➓➔♠❣❥②❜❧
❢rts♠③ ➧❹ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨❺ ⑨❸➁❿❸④ ➎❸⑨ ➁❸❷❸④ ➋❸➸ ❾⑤❻❿ ❼➊❼⑤➜➢⑧➂➁➎➊❺
❾❸⑧❹❶➁❿❸⑧ ❶⑧ ➞⑤❾↔④⑦⑧④ ➊❻❶➎❿❸➁➃

➔➑ ➒t♥❛♥✉➅♥♦❵♠ t♥s❥❥✇♣s♠❧ ❦❧❤✐ ♥❥❛❧❞s♠❧❡ r❥❥♥♣❦♥ ❧ t♥♣❵♣♠♦♥❛♠♦sq ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥r✉♥❞
➔♠♥❛❵❜♥ ♥❥➆♣♣ qr✉➅r❤ ❢①♦♦❧ ❞r ❧ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦②➅✈❤②♣ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❧❥❜♦❧♣t②❥❡
r❥❥♥♣❦♥ ❦♥❤✐♥ ❞r ❧ ❞r❦♥❢♥♣➆ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛♣ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqt②❥③
Ezzel meggátolja az elektromos kéziszerszám véletlen bekapcsolódását.

➅➑ ➒♦♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ❞r♦s❛②❥❧❤❤✐♥❛q♥❞♥❞s❥♣❧❥ ♥❥ ✉♥q❵❛❢♥♣➆ ❢♥❥✐♥✉
♣s❛❣❥❜❧③ ↕♥ ❢❧❤✐❜❧❡ ❢❣❤✐ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ❣❥✐❧✉ ♠♦♥q❵❥✐♥❞
❢❧♠♦✉s❥❜s❞❡ ❧❞r❞ ❧ ❢❧♠♦✉s❥❧♣s❦❧❥ ✉r✉➔♠♥✉♥❞ ♣r♠♦♣st❧✉❡ r❥❥♥♣❦♥ ❧❞r❞ ♥♦♣ ❧♦
①♣q✈♣❧♣②♣ ✉♥q ❣❥❦❧♠♣s❞ ♥❥③ ➺⑤➜⑤⑧❹④⑤➁⑤④➁⑤➎ ⑧❹❸⑨❶➁❿❸❼ ⑦➁④⑤➁ ❷⑤⑧❹➎⑦➁❾⑤ ⑤❹
❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼ ❾❸⑧❹❶➁❿④ ➞❸➁❸➎④❸➎❸❼➃

♥➑ ❴➙❛❝❥♣♥❞r✉♣❵♠♠♥❥ s➓❣❥❜❧ ❧♦♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣❞❧♣❵♠ ❧t♥♣❵♣♠♦♥❛♠♦sq❣♣③
❳❥❥♥✉➆❛r♦♦♥❡ ❢❣❤✐ ❧ q❣♦❤② ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞ ♠♦❧t❧➅❣✉ q❣♦❣❤✉❧❞ ❵♠ ✉♥q
❧❞❧➅✉❧❞❡ ❦❧❥❧qr✉♣ ❢❣❤✐ ✉r✉➔♠♥✉♥❞ ♠❵❛❝❥♣ ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞❡q♥❥✐♥❞ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠
❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqq➥❞➙➅❵♠❵❛♥ t♥➛❣❥✐s♠♠❧❥ ❥♥❢♥♣✉❵✉♥❞③ ➒♠❵❛❝❥♣ ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞♥♣ ❧♦
♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ♥❥➆♣♣ ❜❧❦✇♣♣❧♠♠❧q♥❤③ Számos balesetet 
a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.

➛➑ ➒❦s❤②♠♦♥❛♠♦sq❣❞❧♣ ♣❧❛♣♠❧ ❵❥♥♠♥✉ ❵♠ ♣r♠♦♣s✉③ ➧❹ ❶➁❸⑧ ❾⑦❻➇❶➁❸❼❼❸➁ ⑥❸➎➏❸➁❼❸❹➈❺
❻➂➎➏➂⑧⑤➎ ❼⑤⑥➋⑤➎④⑤⑥④➂④④ ❾⑦❻➇⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼ ⑥➊④❼⑦➋➋⑤➎ ⑤❼⑤➏➎⑤❼ ❸➁ ❶⑧ ❼➝➎➎❿❸➋➋❸➎
❾❸❹❸④❷❸④➈❼➃

❤➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣❡ ❦❧❥❧qr✉♣ ❧ t♥♣❵♣♠♦♥❛♠♦sq❣❞❧♣ ♠♣t③ ❞r♦s❛②❥❧❤
❧♦ ♥tt♥✉ ❧♦ ①♣q✈♣❧♣②t❧✉ r♠q♥❛♣♥♣♥♣♣ q②➅❣✉ ❢❧♠♦✉s❥❜❧③ ❳♦♥❞♥♣ ❦♥❤✐♥
➭❤✐♥❥♥qt♥ ❧ q✈✉❞❧➛♥❥♣❵♣♥❥♥❞ ❵♠ ❧♦ ♥❥❦❵❤♦♥✉➅➆ ♣♥❦❵❞♥✉✐♠❵❤♥❞ ♠❣❛s✉ r♠③
➧❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂❼ ➊④④ ➁❸↔⑥④④➇➁ ❸➁④❶⑥➈ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④⑤ ❾❸⑧❹❶➁❿❸⑧ ❷❸➁❿❹❸④❸❼❸④
teremthet.

❢➑ ➒ ➛❣❤❧✉♣✐①♣ ❵♠ ❧ ➛❣❤②➛♥❥❝❥♥♣♥❞♥♣ ♣❧❛♣♠❧ qr✉➅r❤ ♣r♠♦♣s✉ ❵♠ ♠♦s❛❧♦❣✉❡ ♦♠✇❛♣②❥
❵♠ ❣❥❧❜♣②❥q♥✉♣♥♠♥✉③ ➧➢⑧➀⑧❹➇⑧ ➣➂❻⑤➎④❿➀❼ ❶⑧ ➣➂❻➇➣❸➁⑩➁❸④❸❼⑨❸❻⑤❼⑤➏⑦➁❿➂❹❷⑤④➞⑦❼❺
❷➂❻❿ ❾⑦⑥⑤④➁⑤➎ ❷❸➁❿❹❸④❸❼ ❸⑧❸④❶➎ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨➂④ ➋➊❹④➂➎⑧⑦❻➂⑧⑤➎
❼❸❹❸➁➞❸ ❶⑧ ⑤❹ ❸➁➁❸➎➈⑥❹❶⑧❸ ⑤➁⑤④④ ④⑤⑥④⑧⑤➃

➻➑ ➒♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ❵♠ ❞♥♦♥❥❵♠♥
❧➑ ➒♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛♣ ➔♠❧❞ ❧ ❤✐s❛♣②❜❧ s❥♣❧❥ ❜❧❦❧♠❣❥♣ ♣➙❥♣➆t♥❛♥✉➅♥♦❵♠♥❞❞♥❥ ♣➙❥♣♠♥

fel. ➺➼❹❾❸⑧❹❶➁❿ ⑦➁➁ ➣❸➎➎❺ ❷⑤ ❸❻❿ ⑤➏➂④④ ④↔➜➍⑧➀ ⑤❼❼➍⑨➍➁⑦④➂⑥❷➂❹ ❾⑤➁➇ ④➝➁④➈❼❶⑧❹⑩➁❶❼❸④
más típusú akkumulátor töltésére használ.

t➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sqt❧✉ ❞r♦s❛②❥❧❤ ♥❛❛♥ ❧❥❞❧❥q❧♠ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣❞❧♣
❢❧♠♦✉s❥❜❣✉③➽⑦⑧⑤❼❼➍⑨➍➁⑦④➂⑥➂❼ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④⑤ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④❺ ❶⑧ ④➼❹❾❸⑧❹❶➁➁❿❸➁
járhat.

➔➑ ➒ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❣✉ ❞✇❦❝❥r ❧❞❞✈♣ ♣❧❛♣♠❧ ♣s❦❣❥ ❧ ❤❵q❞❧➓➔♠❣❞♣②❥❡ ➓❵✉♦❵❛q❵❞♣➆❥❡
❞✈❥➔♠❣❞♣②❥❡ ♠♦♥❤♥❞♣➆❥❡ ➔♠❧❦❧❛❣❞♣②❥ ❵♠ qs♠❡ ❧➓❛② ➛❵q♣s❛❤✐❧❞♣②❥❡ q♥❥✐♥❞ ❧♦
❵❛r✉♣❞♥♦➆❞♥♣ ❛➙❦r➅❛♥ ♦s❛❢❧♣❜s❞③ ➧❹ ⑤❼❼➍ ❶⑥➊➎④❼❸❹➈➊➎❸❼ ⑥➝❾➊➏⑥❸ ❹⑦⑥⑦⑧⑤ ❶❻❶⑧➊
⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④❺ ❾⑤➁⑤⑨➊➎④ ④➼❹ ❼➊⑤➁⑤❼➍➁⑦⑧⑦❷➂❹ ❾❸❹❸④❷❸④➃

➅➑ ↕♥q q♥❤➛♥❥♥❥➆ ❢❧♠♦✉s❥❧♣ ♥♠♥♣❵✉ ❧♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛t②❥ ➛❣❥✐❧➅❵❞ ❥❵➓❢♥♣ ❞r③
❴♥❛❝❥❜♥ ❧ ➛❣❥✐❧➅❵❞❞❧❥ ❦❧❥② ❵❛r✉♣❞♥♦❵♠♣③ ➯❵❥♥♣❥♥✉ ❵❛r✉♣❞♥♦❵♠ ♥♠♥♣❵✉ ❧ ➛❣❥✐❧➅❵❞❣♣
❧♦❣✉✉❧❥ ➙t❥✇♣♠♥ ❥♥ ❦✇♦♦♥❥③ ➨❧ ❧ ➛❣❥✐❧➅❵❞ ❧ ♠♦♥qt♥ ❜✈♣❡ ➛❣❛➅✈❥❜❣✉ ❣❛❦❣♠❢❣♦③ A 
❼➊➁❶➜➈ ⑤❼❼➍➣➂➁❿⑤➏❶❼ ➋➈⑥➊⑥⑥➊④⑦➢➊➇④ ❾⑤❻❿ ❶❻❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④➃

♥➑ ↕♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉ ♠❵❛❝❥♣ ❦❧❤✐ ➅♥➛❣❛qs❥②➅❣♣♣ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛♣③ ➧ ⑧❶⑥⑩➁④ ❾⑤❻❿
deformálódott akkumulátorok viselkedése kiszámíthatatlan, emellett tüzet, 
⑥➂➋➋⑤➎⑦⑧④ ❾⑤❻❿ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧④ ➂❼➂❹❷⑤④➎⑤❼➃

➛➑ ➒♦ ❧❞❞✈❞❧♣ ✉♥ ♣♥❤✐♥ ❞r ♣➥♦✉♥❞ ❦❧❤✐ q❧❤❧♠ ❢➆q❵❛♠❵❞❥♥♣✉♥❞③ ➧ ④➼❹ ❾⑤❻❿ ⑤
➾➚➪➶➹ ➣❸➁❸④④➊ ❷➈⑨❶⑥⑧❶❼➁❸④ ⑥➂➋➋⑤➎⑦⑧④ ➂❼➂❹❷⑤④➃

❤➑ ❩r✉➅r❤ ♣❧❛♣♠❧ t♥ ❧ ♣➙❥♣❵♠r ✈♣❧♠✇♣s♠❣❞❧♣❡ ❵♠ ❧♦ ❧❞❞✈♣ ❦❧❤✐ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣♠
♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ♠❣❢❧ ✉♥ ♣➙❥♣♠♥ ❧ ❢❧♠♦✉s❥❧♣r ①♣q✈♣❧♣②t❧✉q♥❤❧➅❣♣♣ ❢➆q❵❛♠❵❞❥♥♣➩
♣❧❛♣❣qs✉✐❣✉ ❞✇❦❝❥r ❢➆q❵❛♠❵❞❥♥♣♥✉③ ➧❹ ⑤❼❼➍⑨➍➁⑦④➂⑥ ➎❸⑨ ⑨❸❻➣❸➁❸➁➈ ❾⑤❻❿ ⑤
⑨❸❻❸➎❻❸➏❸④④ ❷➈⑨❶⑥⑧❶❼➁❸④➸④⑤⑥④➂⑨⑦➎❿➂➎ ❼↔❾⑩➁ ❾⑤➁➇ ④➝➁④❶⑧❸ ⑤❹ ⑤❼❼➍④ ④➝➎❼⑥❸④❸❷❸④➊❺
❶⑧ ➣➂❼➂❹➂④④ ④➼❹❾❸⑧❹❶➁➁❿❸➁ ➞⑦⑥➃
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6) Szerviz
❧➑ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ❞r♦s❛②❥❧❤ ❞❵➓♥♠✇♣♥♣♣ ♠♦❧❞♥qt♥❛❛♥❥❡ ♥❛♥➅♥♣r

➓②♣❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞ ➛♥❥❢❧♠♦✉s❥s♠s❦❧❥ ❜❧❦✇♣♣❧♠♠❧③ Ezzel biztosítható az elektromos 
❼❶❹➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨ ➋➊❹④➂➎⑧⑦❻➂⑧ ⑨➼❼➝➏④❸④❶⑧❸➃

t➑ ➒♠❵❛❝❥♣ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣❞ ❞❧❛t❧✉♣❧❛♣s♠❧ ♣r❥❣♠③ Az akkuk karbantartását kizárólag 
⑤ ❻❿⑦⑥④➇ ❾⑤❻❿ ⑤❹ ❸⑥⑥❸ ➣❸➁➞➂❻➂⑧↔④➂④④ ⑩❻❿➣❶➁⑧❹➂➁❻⑦➁⑤④➊ ⑧❹❸⑥❾➊❹ ❾❶❻❸❹❷❸④➊➃

�✝✁✆✏P✡✍❙✝ ✂✟✁✌✄✍✡✏▼ ☞ ✂✄✠✡✂✟✠✡▼✏✄

❚❯❱❲❳❨❩❳❬❭❳❭❪❫   
❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐ ❣❥❦❧♠♠❧ ♥❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❢❣♦ q♥❥❥❵❞♥❥♣ tr♦♣❣✉♠s❤r
✈♣❧♠✇♣s♠❣❞❧♣❡ ①♣q✈♣❧♣②❞❧♣ ❵♠ ✉❵♦♦♥ q♥❤ ❧♦ st❛s❞❧♣③ Az alábbi utasítások be nem 
④⑤⑥④⑦⑧⑤ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧❷❸❹❺ ❶❻❶⑧❸❼❷❸❹ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ⑧➀➁❿➂⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④➃

➄❛r♦♦♥✉q♥❤qr✉➅♥✉ tr♦♣❣✉♠s❤r ♣✈➅✉r❦❧❥②♣ ❵♠ ✈♣❧♠✇♣s♠♣ ❧ ❞❵♠➆ttr ❢❧♠♦✉s❥❧♣❛❧③

✄ ➒ ♠❵❛❝❥♣ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ♣r❥❣♠ ❢❧♠♦✉s❥✉r☎ ✆⑤➁❸⑧❸④❾❸⑧❹❶➁❿ ⑦➁➁ ➣❸➎➎➃
✄ ❩✈✉❞❧❦❵❤♦❵♠ ❞➙♦t♥✉ ❦♥❤✐♥✉ ➛♥❥ ♠♣❧tr❥ ♣♥♠♣❢♥❥✐♦♥♣♥♣❡ ❵♠ ♣❧❛♣♠❧ ♠♦❣❛❣♠❧✉ ❧♦

♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ❧ t✈❛❞❣❥❧♣❣✉ ➤✝➑ ❵♠ ❧ ❞❧➓➔♠❣❥②✉s❥ ➤✞➑ ❥❵❦➆
➛❣❤❧✉♣✐①❞✉s❥ ➛❣❤❦❧③ Az elektromos kéz➊⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨ ➎⑤❻❿➂➎ ➎⑤❻❿ ➜⑥❶⑧❸➁❶⑧➊ ➎❿➂⑨⑦⑧④
❷➂❹ ➁❶④⑥❸➃ ✟❶④ ❼❶❹❹❸➁ ➋➊❹④➂⑧⑤➎ ⑨❸❻ ➁❸❷❸④ ④⑤⑥④⑤➎➊➃ ➳⑨➊⑤④④ ❼⑩➁➝➎➝⑧ ❸➁➈❾➊❻❿⑦❹⑤④➂⑧➸
sággal kell kezelni. Az elektromos kéziszerszám használata közben a munkate-
⑥⑩➁❸④❸➎ ➎❸ ④⑤⑥④➇❹❼➂➏➞⑤➎⑤❼ ❻❿❸⑥⑨❸❼❸❼ ❶⑧ ⑨⑦⑧ ⑧❹❸⑨❶➁❿❸❼➃

✄ ↕♥ ➛❣❤❜❣✉q♥❤q❣♦❤② ❧❥❞❧♣❛❵♠♦♥❞♥♣ ❧ ➓❛❵♠♥❥❵♠r➲t♥➛❣❤s♠r ♣♥❛❝❥♥♣♥✉③ Az ujjak 
❾⑤❻❿ ⑤ ❼❶❹ ➋❸➢⑧↔➜➈➏❶⑧❸ ⑨➊⑤④④➊ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❾❸⑧❹❶➁❿ ⑦➁➁ ➣❸➎➎➃

✄ ❫❣❢❧ ✉♥ ❢❧♠♦✉s❥❜❧ ❧ ❛❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♣ ❛➙❤♦✇♣♥♣♣ ➓❛❵♠➓❣➛❧➩➔♠❧➓❣❞❞❧❥ ➤➡➑③ Csont-
④➝⑥❶⑧ ❾❸⑧❹❶➁❿❸ ⑦➁➁ ➣❸➎➎❺ ⑤ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ➜❸➏➊❻ ⑧➀➁❿➂⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④➎⑤❼➃

✄ ➒❛❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♣ ❧ ➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥❡❩r✉r ➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥❡ ❦❧❤✐t♥♣❵♣➛❣❤②♠ ➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥
♥❤✐❝♣♣ qr✉➅r❤ ❧ ➔♠➆♣♥✉❤♥❥✐❛♥ q♥❛➆❥♥❤♥♠♥✉ ❢♥❥✐♥♦♦♥ ❛s ❧ ➔♠➆❞➙♣➆❛♥③ Ha a 
⑥⑤➏➊⑦➁➊⑧ ➜⑥❶⑧④ ⑤ ➢⑧➈ ④❸➎❻❸➁❿❶❷❸❹ ❼❶➜❸⑧④ ➣❸⑥➏❶➎ ❷❸➁❿❸❹➊ ➣❸➁❺ ⑤❼❼➂⑥ ⑤ ④❸➎❻❸➁❿⑥❸
⑨❸⑥➈➁❸❻❸⑧❸➎ ➊❻❸➎ ➎⑤❻❿ ❷➀❹➇❸⑥➈ ➁❶➜ ➣❸➁➃ ➳➎➎❸❼ ⑧➂⑥⑦➎ ⑤ ❼❸❹❸❼ ❾⑤❻❿⑨⑦⑧ ④❸⑧④⑥❶⑧❹❸❼
➋❸➢⑧↔➜➈➏❷❸④➎❸❼ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ➣❸➎➎⑦➁➁ ⑤ ➢⑧➂➎④④➝⑥❶⑧ ❾❸⑧❹❶➁❿❸❺ ⑤ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ➜❸➏➊❻
⑧➀➁❿➂⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④➎⑤❼➃

✄ ➒ ❛❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♣ qr✉➅r❤ ➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥❡ ❩r✉r ➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥❡ ❦❧❤✐ t♥♣❵♣➛❣❤②♠
➓❛❵♠➓❣➛s❦❧❥ ♥❤✐❝♣♣ ❢❧♠♦✉s❥❜❧③ ➧ ➜⑥❶⑧❸➁❶⑧➊ ➣➂➁❿⑤⑨⑤④➂④ ➢⑧⑤❼ ➜⑥❶⑧❼➝④❶⑧ ➁❶④⑥❸❷➂➸
❹⑦⑧⑦⑥⑤ ❷⑤⑧❹➎⑦➁➞⑤➃ ➧ ➜⑥❶⑧❼➝④❶⑧ ➋➊❹④➂⑧↔④➂④④⑤ ❸➁➁❸➎➎❿➂⑨⑦⑧ ❷➊⑦➎❿⑦➋⑤➎ ⑤ ⑨❸❻❷⑤➞④⑦⑧❺
⑤ ➜⑥❶⑧➜➂➣⑤❺ ⑤ ➽➊➎➊ ➜⑥❶⑧➜➂➣⑤❺ ❾⑤❻❿ ⑤ ➋❸④❶④➣➂❻➇⑧ ➜⑥❶⑧➜➂➣⑤ ④➀➁ ➎⑤❻❿ ④❸⑥❷❸➁❶⑧④ ❼⑤➜➎⑤➃

✄ ❩s♠ ❤✐s❛♣②❞♣②❥ ♠♦s❛q❧♦② ➓❛❵♠➓❣➛❧ ❦❧❤✐ t♥♣❵♣➛❣❤②♠ ➓❛❵♠➓❣➛❧ ➤➓❛❵♠➓❣➛❧❡
t♥♣❵♣➛❣❤②♠ ➓❛❵♠➑ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ♥❥➆♣♣ ♥❥❥♥✉➆❛r♦♦♥❡ ❢❣❤✐ ❧♦ ❧ ✠❳❩❫ ❛❧➅rs❥r♠
➓❛❵♠❢♥♦ ❢❧♠♦✉s❥❢❧♣②➩♥③ ➽⑦⑧ ❻❿⑦⑥④➇❼ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇➊❺❼➝❹④❸⑧ ➣➂❻➇⑧ ➜⑥❶⑧❻❿➼⑥➼➊
használhatók a REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press 
ACC, REMS Power-Press XL ACC, REMS Akku-Press, REMS Akku-Press ACC 
és REMS Akku-Press 22 V ACC szerszámokban, ha azok a szükséges 32 kN-os 
④➂➁➇❸⑥➈⑥❸ ❾⑤➎➎⑤❼ ④❸⑥❾❸❹❾❸❺ ⑨❸➢❷⑤➎➊❼⑤➊➁⑤❻ ➋❸➊➁➁❸➎❸❼ ⑤ ✡➳➽☛ ⑨❸❻❷⑤➞④➇❻❶➜➋❸❺
❸➁➈↔⑥⑦⑧⑧❹❸⑥➼❸➎ ⑥❸④❸⑧❹❸➁❷❸④➈❼ ❶⑧ ❶➁❸④④⑤⑥④⑤⑨➍❼ ❾❶❻❶➎❺ ➊➁➁➃ ④➀➁④❸⑥❷❸➁❶⑧ ❸⑧❸④❶➎ ❾❸⑧❹❶➁❿
➎❶➁❼⑩➁ ④➝⑥➎❸❼❺ ➜➁➃ ➎❸⑨ ⑦➁➁ ➣❸➎➎ ⑤ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇➋➇➁ ❼➊⑥❸➜⑩➁➈ ⑤➁❼⑤④⑥❶⑧❹❸❼ ❼➂➢❼⑦❹⑤④⑤➃
☞⑤❾⑤⑧➂➁➞➍❼❺ ❷➂❻❿ ➢⑧⑤❼➊⑧ ➂➁❿⑤➎ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇④❺ ➜⑥❶⑧❻❿➼⑥➼④ ❶⑧ ❼➝❹④❸⑧➣➂❻➇④ ❷⑤⑧❹➎⑦➁➞➂➎
⑤⑨❸➁❿ ➢❶➁❹➂④④⑤➎ ④⑤⑥④⑤➁⑨⑤❹ ➣⑦⑥⑤➏④⑧⑦❻ ④➝⑥❶⑧ ➋➊❹④➂➎⑧⑦❻➊ ⑧⑦❾➂④ ✌ ➾➃✍❺ ⑤❹⑤❹ ⑤ ⑧❹⑩❼⑧❶❻❸⑧
❸➁➈④➂➁➇ ❸⑥➈ ❸⑧❸④❶➋❸➎ ➚✎ ❼✏ ❸➁➁❸➎⑦➁➁ ⑤❼⑦⑥ ✍✑ ❼✏ ④➂➁➇❸⑥➈➎❸❼ ➊⑧➃ ✒➁❾⑤⑧⑧⑤ ❸➁ ⑤
➜⑥❶⑧➣➂❻➇❼ ❶⑧ ➋❸④❶④➣➂❻➇❾⑤➁ ❸➁➁⑦④➂④④ ➜⑥❶⑧➜➂➣⑦❼ ⑨➊➎➏❸➎❼➂⑥➊ ❻❿⑦⑥④➇➞⑤❽➣➂⑥❻⑤➁⑨⑤❹➇➞⑤
által mellékelt használati útmutatót és biztonsági utasításokat, illetve a 
⑨❸❻⑨➍➎❼⑦➁⑤➎➏➇ ➜⑥❶⑧❼➝④❶⑧ ⑥❸➎➏⑧❹❸⑥ ❻❿⑦⑥④ója/forgalmazója által mellékelt szerelési ④④
és beépítési útmutatót, valamint t⑤⑥④⑧⑤ ➊⑧ ➋❸ ❸❹❸❼❸④➃ ✓❻❿❸➁➞❸➎ ⑤❹ ❸❹❸❼➋❸➎
❸⑧❸④➁❸❻❸⑧❸➎ ⑨❸❻⑤➏➂④④ ➣❸➁❷⑤⑧❹➎⑦➁❷⑤④➇⑧⑦❻➊ ❼➂⑥➁⑦④➂❹⑦⑧➂❼⑥⑤✔ ➳❹❸❼ ➠❻❿❸➁⑨❸➎ ❼↔❾⑩➁
❷⑤❻❿⑦⑧⑤ ❸⑧❸④❶➎ ➢⑧➂➎④④➝⑥❶⑧ ❾❸⑧❹❶➁❿❸ ⑦➁➁ ➣❸➎➎❺ ⑤ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ➜❸➏➊❻ ⑧➀➁❿➂⑧
sérüléseket okozhatnak.

✄ ➒♦❧✕rs❥r♠ ➓❛❵♠♣ ➔♠❧❞ ♣♥❥❜♥♠♥✉ t♥➅✈❤❣♣♣ ➓❛❵♠➛♥❜❜♥❥ ❝♦♥q♥❥♣♥♠♠♥③ A nem betartás 
❸⑧❸④❶➋❸➎ ➣❸➎➎⑦➁ ⑤ ❾❸⑧❹❶➁❿❸ ⑤➎➎⑤❼❺ ❷➂❻❿ ⑤ ➁❸➜⑤④④⑤➎④ ❶⑧ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ❼➂⑨➂➁❿
sérüléseket okozhatnak.

✖ ➒q♥❤➛♥❥♥❥➆ q②➅♠♦♥❛❛♥❥ s❥❥✇♣♠❧ t♥ ❧ ➛❣❛❤❧♣❢❧♣② ♣❧❛♣②♣ ➤➡✗➑ ❧ ✘❣✙♥❛➩✘❛♥♠♠ ✚❨
➒✛✛➩✉❵❥ ❧ ➓❛❵♠➛❣❤②❞➲❞➙♦♣♥♠ ➛❣❤②❞ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ❧❥❧➓❜s✉ ➤❥s♠➅ ➡③➡③➑③ Fennáll a 
❾❸⑧❹❶➁❿❸⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧ ❸⑧❶➁❿❸➃

✖ ✜❥❥✇♣♠❧ t♥ ➛❣❤②♣❧❛♣② ➔♠❧➓ ➤➡✝➑ ❧ ✘❣✙♥❛➩✘❛♥♠♠ ✚❨ ➒✛✛ ❤❵➓✉❵❥❡ ❧ ❞r❦s❥❧♠♦♣❣♣♣
➓❛❵♠➛❣❤②❞➲❞➙♦♣♥♠➛❣❤②❞ ❧❥❧➓❜s✉❡ ❥s♠➅ ➡❡➡③ ✢❸➎➎⑦➁ ⑤ ❾❸⑧❹❶➁❿❸⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧ ❸⑧❶➁❿❸➃

✄ →❤✐♥❥❜♥✉ ❛s❡ ❢❣❤✐ ❧ ♣s❤✇♣②➛♥❜ qr✉➅r❤ ❝♣❞➙♦❵♠r❤ t♥❥♥ ❥♥❤✐♥✉ ➔♠❧❦❧❛❣♦❦❧ ❧
t♥➛❣❤②t♥❛♥✉➅♥♦❵♠t♥③ ➧ ➎❸⑨ ➋❸④⑤⑥④⑦⑧ ❸⑧❸④❶➋❸➎ ➣❸➎➎⑦➁ ⑤ ❾❸⑧❹❶➁❿❸ ⑤➎➎⑤❼❺ ❷➂❻❿
⑤ ➁❸➜⑤④④⑤➎④ ❶⑧ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ❼➂⑨➂➁❿ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④➎⑤❼➃

✄ ✛♠❧❞ ♠❵❛♣♥♣❥♥✉ ➓❛❵♠➛❣❤②❞❧♣❡ ❩r✉r ➓❛❵♠➛❣❤②❞❧♣❡ ➓❛❵♠➓❣➛s❞❧♣❡ t♥♣❵♣➛❣❤②❞❧♣❡
➓❛❵♠➛♥❜♥❞♥♣ ❵♠ ♣❣❞❣♦②➛♥❜♥❞♥♣ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉③ A sérült présfogók, Mini présfogók, 
préspofák, betétfogók, présfejek és tokozófejek beakadhatnak, eltörhetnek és/
❾⑤❻❿ ❷➊➋⑦⑧ ➜⑥❶⑧❼➝④❶⑧④ ➁❶④❸⑧↔④❷❸④➎❸❼➃ ➧ ⑧❶⑥⑩➁④ ⑧❶⑥④❸④➁❸➎ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇❼⑤④❺ ➽➊➎➊ ➜⑥❶⑧➣➂➸
gókat, préspofákat, betétfogókat, présfejeket és tokozófejeket nem szabad 
❷⑤⑧❹➎⑦➁➎➊✔ ➧ ➎❸⑨ ➋❸④⑤⑥④⑦⑧ ❸⑧❸④❶➋❸➎ ➣❸➎➎⑦➁ ⑤ ❾❸⑧❹❶➁❿❸ ⑤➎➎⑤❼❺ ❷➂❻❿ ⑤ ➁❸➜⑤④④⑤➎④
❶⑧ ➁❸⑥❸➜⑩➁➈ ⑥❶⑧❹❸❼ ❼➂⑨➂➁❿ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❸④ ➂❼➂❹❷⑤④➎⑤❼➃

✄ ➒➓❛❵♠➛❣❤②❞❡❩r✉r ➓❛❵♠➛❣❤②❞❡ ➓❛❵♠➓❣➛s❞❡ t♥♣❵♣➛❣❤②❞❡ ➓❛❵♠➛♥❜♥❞ ❵♠ ♣❣❞❣♦②➛♥❜♥❞
➛♥❥➩ ❦❧❤✐ ❥♥♠♦♥❛♥❥❵♠♥ ♥❥➆♣♣ ❧ ❢s❥②♦❧♣r ❞st♥❥♣ ❢①♦♦❧ ❞r ❦❧❤✐ ❧♦ ❧❞❞✈♣ ❦♥❤✐♥ ❞r③
☛❶⑥⑩➁❶⑧❾❸⑧❹❶➁❿ ⑦➁➁ ➣❸➎➎➃

✄ ❩r✉➅r❤ ♣❧❛♣♠❧ t♥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq❣❞❛❧❡ ❦❧❥❧qr♣ ❧ ➓❛❵♠➛❣❤②❞❛❧❡ ❩r✉r
➓❛❵♠➛❣❤②❞❛❧❡ ➓❛❵♠➓❣➛s❞❛❧❡ t♥♣❵♣➛❣❤②❞❛❧❡ ➓❛❵♠➛♥❜♥❞❛♥ ❵♠ ♣❣❞❣♦②➛♥❜♥❞❛♥
❦❣✉❧♣❞❣♦② ❞❧❛t❧✉♣❧❛♣s♠r ♥❥➆✇❛s♠❣❞❧♣③ ➧ ❼⑤⑥➋⑤➎④⑤⑥④⑦⑧➊ ❸➁➈↔⑥⑦⑧➂❼ ➋❸④⑤⑥④⑦⑧⑤
❼❸➏❾❸❹➈❸➎ ❷⑤④ ⑤❹ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ⑧❹❸⑥⑧❹⑦⑨❺ ⑤ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇❼❺ ⑤ ➽➊➎➊ ➜⑥❶⑧➣➂❻➇❼❺ ⑤ ➜⑥❶⑧➸
betétek, a betétfogók, a présfejek és a tágítófejek élettartamára. 

✄ ❫❣❢❧ ✉♥ ❢❧❤✐❜❧ ❧ t♥❞❧➓➔♠❣❥♣ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ➛♥❥❝❤✐♥❥♥♣ ✉❵❥❞❝❥③ ➒
q✈✉❞❧❦❵❤♦❵♠ ❢❣♠♠♦❧tt r➅♥r❤ ♣❧❛♣② ♠♦❝✉♥♣♥❥♣♥♣❵♠♥ ♥♠♥♣❵✉ ❞❧➓➔♠❣❥❜❧ ❞r ❧♦
♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq❣♣❡ ❢①♦♦❧ ❞r ❧ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦②➅✈❤②♣ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❧❥❜♦❧♣t②❥
❦❧❤✐ ❦♥❤✐♥ ❞r ❧♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛♣③ ➧ ➣❸➁⑩❻❿❸➁❸④ ➎❶➁❼⑩➁ ❷⑤❻❿➂④④ ❸➁❸❼④⑥➂⑨➂⑧ ❼❶⑧❹⑩➸
➁❶❼❸❼ ⑤➎❿⑤❻➊ ❼⑦⑥➂❼⑤④ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ⑧❹❸⑨❶➁❿➊ sérüléseket okozhatna➊ k.

✄ ❨♥❤➛♥❥❜♥tt ➫ ➅t ✚❨ ✝➵✣➐✤✥ ➤✘✠➩➫❫➑ ➓❛❵♠t♥♣❵♣♥♣ ❢♥❥✐♥♦♦♥✉ t♥ ❧♦ ✚❨➩✦❣✕✕
♠♦♥❛♠♦sq❞❣➛➛♥❛t♥ ✚❨ ✝➵✣➐✤✥ ➤✘✠➩➫❫➑ ➓❛❵♠t♥♣❵♣ t♥♣❵♣ ➤♣❧❛♣❣♦❵❞❡ ➔r❞❞♠♦sq➦
➻✗✞✝✤➫➑ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ♥♠♥♣❵✉③ A 3 db XL (PR-3S) présbetét jelentette maximális 
④❸⑥❷❸➁❷❸④➈⑧❶❻ ➋❸④⑤⑥④⑦⑧⑤ ➢⑧➝❼❼❸➎④➊ ⑤❹ ⑤➎❿⑤❻➊ ❼⑦⑥➂❼ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ⑤ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼ ❼➂➢❼⑦❹⑤④⑦④➃

✄ ✠♥✉➅♠♦♥❛♥♠♥✉ ♥❥❥♥✉➆❛r♦♦♥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ♠♦♥❛♠♦sq ❞st♥❥❵✉♥❞ ❵♠ ❧
❢❣♠♠♦❧tt✇♣②❞st♥❥✉♥❞❡ ❦❧❥❧qr✉♣ ❧♦ s❛❧q♥❥❥s♣s♠✉❧❞ ❧ ♠❵❛♣♥♣❥♥✉♠❵❤❵♣③ Sérülés 
❸⑧❸④❶➎ ❸❹❸❼❸④ ➢⑧❸⑥❶➁④❸⑧⑧❸ ❼➊ ❸❻❿ ❸⑥⑥❸ ❼❶➜❸⑧↔④❸④④ ⑧❹⑤❼❸⑨➋❸⑥⑥❸➁❺ ❾⑤❻❿ ❸❻❿ ⑨❸❻➋↔➸
zott REMS márkaszervizben.

✄ ➒♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❣♣ ➔♠❧❞ ♥❛❛♥ ❞❵➓♥♠✇♣♥♣♣ ♠♦♥q❵❥✐♥❞ ❞♥♦♥❥❢♥♣r❞③
Fiatalkorúak csak akkor üzemeltethetik az elektromos kéziszerszámot, ha már 
elmúltak 16 évesek, ha ez a szakképzés szempontjából szükséges, valamint ha 
➣➂➁❿⑤⑨⑤④➂⑧⑤➎ ⑧❹⑤❼❸⑨➋❸⑥ ➣❸➁⑩❻❿❸➁❸④❸ ⑤➁⑤④④ ⑦➁➁➎⑤❼➃

✄ ❳♦♣ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♠♦❝❥❵❞♥♣ ✉♥q ❢❧♠♦✉s❥❢❧♣❜s❞ ❧♦ ♥♦❵❛♣ ➛♥❥♥❥➆♠ ♠♦♥q❵❥✐
➛♥❥❝❤✐♥❥♥♣♥ ❵♠ ✈♣❧♠✇♣s♠❧r ✉❵❥❞❝❥ ❤✐♥❛q♥❞♥❞❡ r❥❥♥♣❦♥ ❣❥✐❧✉ ♠♦♥q❵❥✐♥❞❡ ❧❞r❞
➭♦r❞❧r❡ ❵❛♦❵❞♠♦♥❛❦r ❦❧❤✐ ♠♦♥❥❥♥qr ❞❵➓♥♠♠❵❤♥r❞❡ r❥❥♥♣❦♥ ❧ ♣❧➓❧♠♦♣❧❥❧♣ ❦❧❤✐
r♠q♥❛♥♣ ❢rs✉✐❧ qr❧♣♣ ✉♥q ♣✈➅❜s❞ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♠♦❝❥❵❞♥♣ tr♦♣❣✉♠s❤❣♠❧✉
kezelni. ➳➁➁❸➎❼❸❹➈ ❸⑧❸④➋❸➎ ➣❸➎➎⑦➁➁ ⑤ ❷➊➋⑦⑧ ❷⑤⑧❹➎⑦➁⑤④ ❶⑧ ⑤ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼ ❾❸⑧❹❶➁❿❸➃

✄ ❴r♦s❛②❥❧❤ ❜②❦s❢❧❤✐❣♣♣ ❵♠ q♥❤➛♥❥♥❥➆♥✉ ❜♥❥➙❥♣❡ ♥❥❵❤♠❵❤♥♠ ❦♥♦♥♣❵❞➩
❞♥❛♥♠♦♣q♥♣♠♦♥♣➥ ❢❣♠♠♦❧tt✇♣② ❞st♥❥♣ ❢❧♠♦✉s❥❜❣✉③ 10 méteres hossz esetén 
➾❺✑⑨⑨✧❺ ➾➪ ★ ➚➪ ⑨❶④❸⑥❸⑧ ❷➂⑧⑧❹ ❸⑧❸④❶➎ ➜❸➏➊❻ ✎❺✑⑨⑨✧ ❾❸❹❸④❶❼➸❼❸⑥❸⑧❹④⑨❸④⑧❹❸④➼
hosszabbító kábelt kell használni.

➯❳❫❬❪❨❲

✄ ✠❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♥❞ ❵♠✠❳❩❫ ❞st♥❥❦s❤② ❣❥❥② ➤➔r❞❞♠♦sq➦ ➻✗➐✥✥✗➑❡ ❦❧❥❧qr✉♣✠❳❩❫
❩r✉r ✦❧♠r➔ ❳ ✤➐ ➓❛❵♠➛❣❤② ➤➔r❞❞♠♦sq➦ ➻✗✥✝➐✥➑❡ r❥❥③✠❳❩❫✦❧♠r➔ ❳ ✤➐ ➓❛❵♠➛❣❤②
➤➔r❞❞♠♦sq➦ ➻✗➐✥➻➻➑ ❵♠ ➓❛❵♠t♥♣❵♣♥❞ ♥❤✐❝♣♣♥♠ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ♥♠♥♣❵✉ ❦♥❤✐♥
➭❤✐♥❥♥qt♥ ❧ ✩❴st♥❥❦s❤② ❣❥❥② ❵♠ ❳✤➐ ➓❛❵♠➛❣❤②✪ ➔③ ❢❧♠♦✉s❥❧♣r ①♣q✈♣❧♣②♣
➤❥s♠➅q❵❤➦✙✙✙③❛♥q♠③➅♥✫✬❣✙✉❥❣❧➅♠✫✦♥♣❛r♥t♠❧✉❥♥r♣✈✉❤♥✉➑③ A biztonsági 
tudnivalók és utasítások be nem tartása megnöveli az áramütés kockázatát.

✄ ✠❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♥❞ ❵♠ ✠❳❩❫ ✦❧♠r➔ ❳ ✤➐ ➓❛❵♠➛❣❤② ➤➔r❞❞♠♦sq➦ ➻✗➐✥➻➻➑ ❵♠ ❭ ➐➡
➓❛❵♠t♥♣❵♣♥❞ ➤➔r❞❞♠♦sq➦ ➻✗✤✥✞➐➑ ♥❤✐❝♣♣♥♠ ❢❧♠♦✉s❥❧♣❧ ♥♠♥♣❵✉ ❦♥❤✐♥ ➭❤✐♥❥♥qt♥
❧ ✩❨♥♦✈❢❧✉s♠ ♥❥❥♥✉r tr♦♣❣♠✇♣②❛♥✉➅♠♦♥❛♥❞✪ ➔③ ❢❧♠♦✉s❥❧♣r ①♣q✈♣❧♣②♣ ➤❥s♠➅q❵❤➦
✙✙✙③❛♥q♠③➅♥ ✫ ✬❣✙✉❥❣❧➅♠ ✫ ❚❛♥r❤❧t♥✉➑③ A biztonsági tudnivalók és utasí-
tások be nem tartása megnöveli a lezuhanás kockázatát.

�✝✁✆✏P✡✍❙✝ ☛✆☞✡✌✆✍✡✏▼ ☞✁ ☞▼▼☛◆☛✟✍✆✏✄✏▼✭✏✁✮

☞ ❙✯✏✄✡✆✰✟✆✁▼✭✰✁ ✠✡ ☞ ✆✍✂✂❙✯✡✠❙✂▼✭✂✁

❚❯❱❲❳❨❩❳❬❭❳❭❪❫   
❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐ ❣❥❦❧♠♠❧ ♥❥ ❧♦ ♥❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❞❵♦r♠♦♥❛♠♦sq❢❣♦ q♥❥❥❵❞♥❥♣ tr♦♣❣✉♠s❤r
✈♣❧♠✇♣s♠❣❞❧♣❡ ①♣q✈♣❧♣②❞❧♣ ❵♠ ✉❵♦♦♥ q♥❤ ❧♦ st❛s❞❧♣③ Az alábbi utasítások be nem 
④⑤⑥④⑦⑧⑤ ⑦⑥⑤⑨⑩④❶⑧❷❸❹❺ ❶❻❶⑧❸❼❷❸❹ ❶⑧❽❾⑤❻❿ ⑧➀➁❿➂⑧ ⑧❶⑥⑩➁❶⑧❸❼❷❸❹ ❾❸❹❸④❷❸④➃

➄❛r♦♦♥✉q♥❤qr✉➅♥✉ tr♦♣❣✉♠s❤r ♣✈➅✉r❦❧❥②♣ ❵♠ ✈♣❧♠✇♣s♠♣ ❧ ❞❵♠➆ttr ❢❧♠♦✉s❥❧♣❛❧③

✵✤✔✮ ✰✓✥❁ ✱✱✱✹✒✖✰✔✹✮✖ ✴ ✵✖✣✪✩✣✓✔✖✘✴ ✺✱✔✯✫✤✩✱✣✲ ✾✣✰✷✣✱✣✧✘✹

❫♦rqt②❥✈q❣❞ q❧❤✐❧❛s♦❧♣❧

➯❳❫❬❪❨❲ ✲✳✴✳✵✵✶✷✸✹✺ ✻✼✽✻✾✶✳✹ ✾✿✿ ❀❁✸✸❂ ❃❁✿❄❁✻❁✹ ❅✳ ✸❁❃ ✹✳❆✹✳✸✳✻ ❇❁❂
halált vagy komoly sérüléseket okozhatnak (visszafordíthatatlanul).

❈❉❊❋●❍■●❏❑●❑▲▼  Kö✯✓✑✔✯✲✫✣● ✘✳✬✘✤✯✱✣ ✤✩✩ ✕✖✫✫✙ ✰✖✩✻✖✘✖✣ ✽✱ ✫✖✰ ✣✱✒✣✱✫✱✘ ◆✖✙
halált vagy komoly sérüléseket okozhat (visszafordíthatatlanul).

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   ▲✩✱✬✔✳✫✻✔✯✲✫✣● ✘✳✬✘✤✯✱✣ ✤✩✩ ✕✖✫✫✙✰✖✩✻✖✘✖✣ ✽✱ ✫✖✰ ✒✖✔✑✖✘✣✤✩✫✱✘✙
✘✪✫✫✻● ✔✓✒★✩✓✔✖✘✖✣ ✳✘✳✯✽✱✣ ✿✼✲✔✔✯✱✕✳✒✮✦✣✽✱✣✧❖✹

P◗❘❙❚❯❘P❚ ✶✤✒✥✻✲ ✘✤✒✳✘✙ ✫✲✫✬✔✖✫ ◆✲✯✣✳✫✔✤✥✲ ✖✩✭✦✒✤✔❱ ❲✲✫✬✔ ◆✱✩✖✔✖✣✼✖✔✯✓✩✻✹

   Veszély

   Lezuhanás

   Elektromos feszültség

  ▲ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣ ✖✩✭✣✣ ✳✩✼✱✔✔✱ ✖✩ ✱ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✲ ✷✣✱✔✦✣✤✔✣

✺✱✔✯✫✤✩✗✳✫ ✔✯✖✰✼✓✮✭✣

✺✱✔✯✫✤✩✗✳✫ ✕★✩✼✓✮✭✣

  Elektromos berendezés megfelel a II védelmi osztálynak

Nem alkalmas kültéri használatra

Kapcsoló hálózati adapter (SMPS)

 Rövidzárlatálló biztonsági transzformátor (SCPST)

   CE-konformitásjelölés

➘➴➷ ➘➴➷
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�✁ ✂✄✡✁☞▼✝ ☞datok
✠♥✉➅♥❥♣♥♣❵♠♠♦♥❛➥ ❢❧♠♦✉s❥❧♣

❚❯❱❲❳❨❩❳❬❭❳❭❪❫   
A REMS radiális prések az összes szokványos préskötés rendszer préskötéseinek 
kialakítására, elektromos vezetékek összeköttetéseinek kialakítására, lezuhanás 
elleni biztosítórendszerek összeköttetéseinek kialakítására, menetes rudak szét-
vágására, valamint elektromos kábelek (32 kN-os radiális prés esetén) szétvágására 
szolgálnak.
A REMS Mini M bontófogó és a REMS M bontófogó menetes rudak szétvágására 
szolgál a 4.8-as szilárdsági osztályig (400 N/mm²).
▲✚✛✜✢ ✘✤◆✖✩✼✤✥✧ ✳✩✩✧ ✖✩✖✘✣✒✳✰✳✔ ✘✤◆✖✩✖✘ ✔✯✓✣✼✤✥✤✔✤✒✱ ✔✯✳✩✥✤✩ ☎ ❍❈❈ ✰✰✆ ✿✝ ❍❈
mm) méretig.
A REMS Mini Basic E01 présfogók és a REMS Basic E01 présfogók Klauke 
✪✔✔✯✖✘✪✣✭✱✫✻✱✥✳✘ ✑✒✓✔✖✩✓✔✓✒✖ ✔✯✳✩✥✤✩✫✱✘ ✖✩✖✘✣✒✳✰✳✔ ✼✖✯✖✣✓✘✖✘✫✓✩ ☎ ❍❈❈ ✰✰✆
✰✓✒✖✣✲✥✙ ✱ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✞✩✱✷✘✖ ✑✒✓✔◆✖✣✓✣✣✖✩ ✿❋❋✸✖✔ ✔✳✒✳✯✱✣✙ ✘✖✔✘✖✫✻ ✑✒✓✔✖✩✓✔❖ ✖✥✻★✣✣✹
A REMS Basic E01 présfogók és a T12 présbetétek az engedélyezett zuhanás elleni 
biztosítórendszerek préselésére szolgálnak.
A REMS axiális prések a nyomóhüvelyes kötések létrehozására szánták. A
▲ ✚✛✜✢ ✬✔✭✣✳kozó a csövek kalibrálására szánták. 
▲ ✚✛✜✢ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒✳✘✙ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭✘ ✓✔ ✣✤✑✖✥✻✔✓✥✖✘ ✱ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✲ ✤✣✣✖✘✲✫✣✓✔✫✖✘
✿❋❋✹ ✤◆✒✱❖ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✒✱ ✩✖✣✣✖✘ ✣✖✒✼✖✯✼✖✹
M✲✫✮✖✫ ✰✤✔ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣ ✫✖✰ ✒✖✫✮✖✩✣✖✣✓✔✔✯✖✒● ✓✔ ✖✯✓✒✣ ✣✲✩✳✔✹

➐③➐③ ➒ ♠♦s❥❥✇♣s♠r ➔♠❣q❧❤ ♣❧❛♣❧❥q❧
✛✩✖✘✣✒✳✰✳✔ ✒✱✮✲✤✩✲✔ ✑✒✓✔✟✬✔✭✣✤✥✦✣✧❁✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑✙ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✲ ✾✣✰✷✣✱✣✧✙ ✱✬✓✩✩✖✰✖✯
tartódoboz/L-Boxx/XL  szállítóláda/XL-Boxx.
▲✘✘✷✔ ✑✒✓✔✟✬✔✭✣✤✥✦✣✧❁ ✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑✙ ✵✲✸✲✳✫ ✱✘✘✷✙ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭✙ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✲ ✾✣✰✷✣✱✣✧✙
acéllemez tartódoboz/L-Boxx/XL-Boxx.

1.2. ✛r❞❞♠♦sq❣❞
 REMS Power-Press SE meghajtógép 572101
 REMS Power-Press meghajtógép 577001
 REMS Power-Press ACC meghajtógép 577000
 REMS Power-Press XL ACC meghajtógép 579000
 REMS Mini-Press ACC meghajtógép 578001
 REMS Mini-Press 22 V ACC meghajtógép  578002
 REMS Mini-Press S 22 V ACC meghajtógép  578003
 REMS Akku-Press meghajtógép  571003
 REMS Akku-Press ACC meghajtógép  571004
 REMS Akku-Press 22 V ACC meghajtógép 576000
 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC meghajtógép 579001 
 REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtógép 573020
 REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtógép 573021
 REMS Ax-Press 30 22 V meghajtógép 573008
 REMS Akku-Ex-Press P ACC meghajtógép 575008
 REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC meghajtógép 575010
 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC meghajtógép 575007

Tokozó szerszám Cu (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 575252
Tokozó szerszám P (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 575253
Tokozó szerszám P-CEF (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 575256

 Tokozó szerszám 16 – 40 mm, ½ – 1½" 
 (REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC) 575100
 Tokozó szerszám 50 – 63 mm, 2" 
 (REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC) 575101
 REMS Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah 571545
 REMS Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah 571555
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah 571570
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫✟Ni-Cd 220 – 240 V, 65 W 571560
■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ 220 – 240 V, 70 W 571575
■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ ❆❈❈✡❋❃❈ ☛✙ ❄❈ ☞ ❇❅❆❇❑❇
■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ ❆❈❈✡❋❃❈ ☛✙ ❋❄❈ ☞ ❇❅❆❇❑❅

 Tápegység 220 – 240 V, 14,4 V, 33 A REMS akkumulárotokhoz 57156533 A
 Tápegység 220 – 240 V, 21,6 V, 15 A REMS akkumulárotokhoz 57156715 A
 Tápegység 220 – 240 V, 21,6 V, 40 A REMS akkumulárotokhoz 571578
 Fémdoboz REMS Power-Press SE 570280
 Fémdoboz REMS Power-Press 570280
  Fémdoboz REMS Power-Press ACC 570280
 Szállító doboz XL REMS Power-Press XL ACC 579240
 Fémdoboz REMS Mini-Press ACC / Mini Press 22 V ACC / 
 REMS Mini-Press S 22 V ACC 578290
 Rendszertáska L-Boxx REMS Mini-Press ACC /
 REMS Mini-Press 22 V ACC / REMS Mini-Press S 22 V ACC 578299
 Fémdoboz REMS Akku-Press / REMS Akku-Press ACC /

Akku-Press 22 V ACC 571290
 L-Boxx REMS Akku-Press / Akku-Press ACC / 

Akku-Press 22 V ACC szerszámkoffer 571283
 XL-Boxx szerszámkoffer REMS Akku-Press 45 kN 22 V ACC 579601
 Acéllemez doboz betéttel 6 présfogónak 570295
 Acéllemez doboz betéttel 8 Mini présfogónak 578295
 Acéllemez doboz betéttel 2 présfogónak (4G) 570290

✌✍✎✏✏✑✒✑✓ ✔✕✖✕✓ ✖✑✗✎✗✗✑✏ ✘ ✖✑✗✎✗✙✕✚✛✜✢✣ ✎✤ ✥ ✦✧★✩✪✫✬ ✭✮✎✤✚✯✰✮✰✜✑✣ 572810
✌✍✎✏✏✑✒✑✓ ✔✕✖✕✓ ✖✑✗✎✗✗✑✏ ✘ ✖✑✗✎✗✙✕✚✛✜✢✣ ✎✤ ✱ ✦✧★✩✪✲✬ ✭✮✎✤✚✯✰✮✰✜✑✣ 572809

 Acéllemez doboz betéttel 1 betétfogónak, 
✲✩✩✹ ✜✲✫✲ ◆✖✣✓✣✕✳✥✧✫✱✘ ✓✔ ❏ ❊✚ ❃❇✳ ✿❊✚✸❋✴❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✫✖✘ ❇❅❃❇❆❏

 L-Boxx szerszámkoffer betéttel 8 présfogónak és 
❏ ✮◆ ❃❇✳ ✿❊✚✸❋✴❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✫✖✘ ❇❅❆❆❍❏

 L-Boxx szerszámkoffer betéttel 11 Mini présfogónak és
❏ ✮◆ ❃❇✳ ✿❊✚✸❋✴❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✫✖✘ ❇❅❑❏❇❄
✵✸✴✳❀❀ ✔✯✖✒✔✯✤✰✘✳✕✕✖✒ ◆✖✣✓✣✣✖✩ ☛✜❊✯ ❋✵✡❍✡❃✶ ✑✒✓✔✥✻●✒●✫✖✘ ❇❅❆❆❍❅

 XL-Boxx szerszámkoffer PR XL 64 – 108 (PR-3S) 
✑✒✓✔✥✻●✒●✫✖✘✙ ✰✱❀✹ ❍ ✮◆ ❇❅❄❏❈❍

 Fémdoboz REMS Ax-Press 25 22 V ACC / Ax-Press 25 L 22 V ACC 578290
 Fémdoboz REMS Ax-Press 30 22 V 573282
 Fémdoboz REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC 578290
 Fémdoboz REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC 575278
 REMS CleanM 140119

➐③➫③ ➒❥❞❧❥q❧♦s♠r ♣♥❛❝❥♥♣
REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22 V ACC / 
REMS Mini-Press S 22 V ACC radiális prések az összes szokványos 
préskötés rendszer préskötéseinek kialakítására acélcsövek, 
✒✳✯✔✮✱✰✖✫✣✖✔ ✱✬✓✩✬✔✪✼✖✘✙ ✒✓✯✬✔✪✼✖✘✙ ✰●✱✫✻✱✥ ✬✔✪✼✖✘
és rétegelt csövek esetén Ø 10 – 40 mm

  Ø ✷✡❆✸"
✵✤✔✮ ✰✓✥❁ ✱✱✱✹✒✖✰✔✹✮✖ ✴ ❊✒✳✮✷✘✣✖ ✴ ✚✱✮✲✱✩✑✒✖✔✔✖✫ ✴
✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✯✱✫✥✖✫ ✜✲✫✲✙ ✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✒✲✫✥✖ ✴ ✞✱✣✱✩✳✥✱✷✔✯✷✥ ✿❊✹✺❖

REMS Power-Press SE / REMS Power-Press / Power-Press ACC / 
Power-Press XL ACC / REMS Akku-Press / Akku-Press ACC /
Akku-Press 22 V ACC radiális prések az összes szokványos 
préskötés rendszer préskötéseinek kialakítására acélcsövek, 
✒✳✯✔✮✱✰✖✫✣✖✔ ✱✬✓✩✬✔✪✼✖✘✙ ✒✓✯✬✔✪✼✖✘✙ ✰●✱✫✻✱✥ ✬✔✪✼✖✘
és rétegelt csövek esetén Ø 10 – 108 (110) mm

  Ø ✷  – 4"
✵✤✔✮ ✰✓✥❁ ✱✱✱✹✒✖✰✔✹✮✖ ✴ ❊✒✳✮✷✘✣✖ ✴ ✚✱✮✲✱✩✑✒✖✔✔✖✫ ✴
✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✯✱✫✥✖✫✙ ✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✒✲✫✥✖ ✴ ✞✱✣✱✩✳✥✱✷✔✯✷✥ ✿❊✹✺❖

 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 
 REMS radiális prések XL préskötések kialakítására 

minden szokványos préskötés rendszer  Ø 64 – 108 mm
  Ø 2½ – 4"

✵✤✔✮ ✰✓✥❁ ✱✱✱✹✒✖✰✔✹✮✖ ✴ ❊✒✳✮✷✘✣✖ ✴ ✚✱✮✲✱✩✑✒✖✔✔✖✫ ✴
✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✯✱✫✥✖✫✙ ✚✛✜✢ ❊✒✖✔✔✒✲✫✥✖ ✴ ✞✱✣✱✩✳✥✱✷✔✯✷✥ ✿❊✹✺❖

REMS Ax-Press 25 22 V ACC/25 L 22 V ACC 
✱❀✲✤✩✲✔ ✑✒✓✔ ✣✳✩✧✽★✼✖✩✻✖✔ ✘✪✣✓✔✖✘ ✩✓✣✖✔✦✣✓✔✓✽✖✯ ✰●✱✫✻✱✥
és rétegelt csöveken Ø 12 – 40 mm

 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Axialpressen ✫
 REMS Pressköpfe ✫ Katalogauszug (PDF)

 REMS Ax-Press 30 22 V 
axiális prés tolóhüvelyes kötések nyomóhüvellyel 
✣✪✒✣✓✫✭ ✩✓✣✖✔✦✣✓✔✓✽✖✯ ✰●✱✫✻✱✥ ✓✔ ✒✓✣✖✥✖✩✣ ✬✔✪✼✖✘✖✫ Ø 12 – 32 mm

 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Axialpressen ✫
 REMS Ax-Press 30 22 V ✫ Katalogauszug (PDF) 

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC 
✳✻✻✻✵ ✽✵✼✹✾✴✽✹✾ ✿✻ ❇❁❀✼✴✾❇❁❆❁✸❀❁✶❁✵✵❁✿ ✵ ❂ ❃❂❄ ❃❃ ❃❁❆❁✹✺
❅✻❅✳ ❆❁✶✽✵❆❇❁✻❂ ✵ ❂ ❃❂❈ ❃❃ ❃❁❆❁✹✺ ❅✻❅✳ ✳✿✻❃✽✸✷✻❃✽✵❆❇❁✻❂
✵ ❂ ❃❂❈ ❃❃❃❁❆❁✹✺ ❅✻❅✳ ❅❆❁✽✽✶✷✾✵ ✳✽❁✿✽✵❆❇❁✻❂ ✵ ❂ ❃ ❃❃ ❃❁❆❁✹✺
rozsdamentes acélcsövek tágításához és kalibrálásához Ø 8 – 42 mm

✝ ✷ ✡ ❆❉✶
 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Aufweiten, Aushalsen ✫
 REMS Aufweitköpfe Cu ✫ Katalogauszug (PDF) 
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✚✛✜✢ ▲✘✘✷✸✛❀✸❊✒✖✔✔ ❋❋☛ ▲�� ✱✘✘✷✔ ✬✔✭✣✤✥✦✣✧ ❊ ◆✖✕✳✥✧◆✖✒✖✫✮✖✯✓✔✔✖✩
✰●✱✫✻✱✥ ✓✔ ✒✓✣✖✥✖✩✣ ✬✔✪✼✖✘ ✣✤✥✦✣✤✔✤✽✳✯ Ø 12 – 40 mm

 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Aufweiten, Aushalsen ✫
 REMS Aufweitköpfe P ✫ Katalogauszug (PDF)

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC 
✱✘✘✷✔ ✬✔✭✣✤✥✦✣✧ ❊✸�✛✺ ◆✖✕✳✥✧◆✖✒✖✫✮✖✯✓✔✔✖✩ ✽✲✮✖✥✖✫ ✣✤✥✷✩✧ ✿✾✫✹ ✬✳✩✮
✖❀✑✱✫✔✲✳✫✔❖ ✰●✱✫✻✱✥ ✿❊✸�✛✺❖ ✔✯✖✒✖✩✼✓✫✻✖✘ ✣✤✥✦✣✤✔✤✽✳✯ Ø 16 – 40 mm

  Ø ½ – 1½"
✔ ☎ ❃✙❄❇ ✰✰

 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Aufweiten, Aushalsen ✫
 REMS Aufweitköpfe P-CEF ✫ Katalogauszug (PDF)

✚✛✜✢ ❊✳✱✖✒✸✛❀✸❊✒✖✔✔ ❊✸�✛✺ ▲�� ✬✔✭✣✤✥✦✣✧ ✽✲✮✖✥✖✫ ✣✤✥✷✩✧ ✿✾✫✹ ✬✳✩✮
✖❀✑✱✫✔✲✳✫✔❖ ✰●✱✫✻✱✥ ✿❊✸�✛✺❖ ✔✯✖✒✖✩✼✓✫✻✖✘ ✣✤✥✦✣✤✔✤✽✳✯

  Ø ½ – 2"
✔ ☎ ❏✙❍ ✰✰

 Lásd még: www.rems.de ✫ Produkte ✫ Aufweiten, Aushalsen ✫
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC ✁ Katalogauszug (PDF)

→♦♥qr ❢➆q❵❛♠❵❞❥♥♣r ♣❧❛♣❣qs✉✐
 REMS Akku-prések –10 °C – +60 °C (14 °F – +140 °F)
 Akku –10 °C – +60 °C (14 °F – +140 °F)

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ 0 °C – +40 °C (32 °F – +104 °F)
 Tápegység –10 °C – +45 °C (14 °F – +113 °F)

 Hálózatról üzemeltetett prések –10 °C – +60 °C (14 °F – +140 °F) 

✶✤✒✳✩✤✔✲ ✽✭✰✓✒✔✓✘✩✖✣ ✣✱✒✣✳✰✤✫✻ > 0°C (32 °F)

1.4. ↕✐✇❛②♥❛➆❡ ❥➙❞♥♣

↕✐✇❛②♥❛➆ ✿✫✓✼✩✖✥✖✔ ✖✒✭❖
REMS Mini-Press ACC nyíróereje / Mini-Press 22 V ACC / 

 Mini-Press S 22 V ACC 22 kN
 REMS Power Press SE/Power-Press/
 Power-Press ACC/Power-Press XL ACC/Akku-Press/
 Akku-Press ACC/Akku-Press 22 V ACC 32 kN
 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 45 kN

REMS Ax-Press 25 22 V ACC 20 kN
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 13 kN
REMS Ax-Press 30 22 V 30 kN
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC  20 kN
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC 34 kN

❨➙❞♥♣
 REMS Mini-Press ACC / Mini-Press 22 V ACC /
 Mini-Press S 22 V ACC 28 mm
 REMS Power Press SE/Power-Press/
 Power-Press ACC/ Akku-Press/
 Akku-Press ACC/Akku-Press 22 V ACC 41 mm
 REMS Power-Press XL ACC/
 Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 104 mm
 REMS Ax-Press 25 22 V ACC/
 Ax-Press 25 L 22 V ACC 41 mm
 Ax-Press 30 22 V 23 mm
 REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC 24 mm
 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC 44 mm

➐③➻③ ❳❥♥❞♣❛❣q❣♠ ❧➅❧♣❣❞
 REMS Power-Press SE  230 V~; 50 – 60 Hz; 450 W
 REMS Power-Press  110 V~; 50 – 60 Hz; 450 W
 REMS Power-Press ACC  S3 20% (AB 2/10 min)

✚✛✜✢ ❊✳✱✖✒✸❊✒✖✔✔ ✂✵▲�� ✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣
 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC 

 
 
 

 REMS Mini-Press ACC  14,4 V –---;–  1,5 Ah
   14,4 V –---; – 3,0 Ah
 REMS Akku-Press, Akku-Press ACC   14,4 V –---; 3,0 Ah

 REMS Mini-Press 22 V ACC
 REMS Mini-Press S 22 V ACC
 REMS Akku-Press 22 V ACC  

21,6 V –---; 1,5 Ah

 REMS Ax-Press 25 22 V ACC /   
21,6 V –---; 2,5 Ah

 REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC  
21,6 V –---; 5,0 Ah

 REMS Ax-Press 30 22 V  
21,6 V –---; 9,0 Ah

 REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC

 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 21,6 V –---; 5,0 Ah
   21,6 V –---; 9,0 Ah

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫✟❲✲✸�✮ ✴✖✰✖✫✖✣ 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz; 65 W
 (dugós akku,  Kimenet 10,8 – 18 V –---

✬✲✘✘✔✯✤✰❁ ❇❅❆❇❏❈❖ ✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣
  Bemenet 100 – 120 V~; 50 – 60 Hz; 65 W
  Kimenet 10,8 – 18 V –---

✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ ✴✖✰✖✫✖✣ 220 – 240 V~;  50 – 60 Hz; 70 W
 (becsúsztatható akku, Kimenet 21,6 V –---

✬✲✘✘✔✯✤✰❁ ❇❅❆❇❅❇❖ ✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣
  Bemenet 100 – 120 V~; 50 – 60 Hz; 70 W
  Kimenet 21,6 V –---

✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ ✴✖✰✖✫✖✣ ❆❈❈✡❋❃❈ ☛✄❉ ❇❈✡❏❈ ✺✯❉ ❄❈ ☞
(becsúsztatható akku, Kimenet 21,6 V –---
cikkszám: 571585) ✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

■✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✵✲✸✠✳✫ ✴✖✰✖✫✖✣ ❆❈❈✡❋❃❈ ☛✄❉ ❇❈✡❏❈ ✺✯❉ ❋❄❈ ☞
(becsúsztatható akku,  Kimenet 21,6 V –---
cikkszám: 571587) ✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

 Tápegység Bemenet 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
14,4 V (cikkszám: 571565) Kimenet 14,4 V –---; – 33 A

✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣
Bemenet 100 – 120 V~; 50 – 60 Hz

  Kimenet 14,4 V  –---; – 18 A
✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

 Tápegység Bemenet 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
21,6 V (cikkszám: 571567) Kimenet 21,6 V –✸✸✸❉ ☎ ❆❇ ▲–

✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

 Tápegység Bemenet 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
 21,6 V (cikkszám: 571578) Kimenet 21,6 V –---; 40 A

✼✓✮✭✔✯✲✥✖✣✖✩✣✙ ✔✯✲✘✒✱✼✓✮✖✣✣

➐③✝③ ❩❵❛♥♣♥❞
 REMS Power-Press SE  430×118×85 mm (16,9"×4,6"×3,3")
 REMS Power-Press, Power-Press ACC 370×235×85 mm (14,6"×9,2"×3,3")
 REMS Power-Press XL ACC  525×255×90 mm (20,7"×10,0"×3,5")
 REMS Mini-Press ACC  288×260×80 mm (11,3"×10,2"×3,1")
 REMS Mini-Press 22 V ACC  273×260×75 mm (10,7"×10,2"×3,0")
 REMS Mini-Press S 22 V ACC  405×145×75 mm (15,9"×5,7"×3,0")
 REMS Akku-Press, Akku-Press ACC  338×298×85 mm (13,3"×11,7"×3,3")
 REMS Akku-Press 22 V ACC   285×290×81 mm (11,2"×11,4"×3,2")
 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 540×325×85 mm (21,3"×12,8"×3,3")
 REMS Ax-Press 25 22 V ACC  280×260×75 mm (11,0"×10,2"×3,0")
 REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC  305×260×75 mm (12,0"×10,2"×3,0")
 REMS Ax-Press 30 22 V  275×290×75 mm (10,8"×11,4"×3,0")

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC  200×250×75 mm (7,9"×9,8"×3,0")
 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC  420×245×81 mm (16,5"×9,6"×3,2")

➐③✗③ ❫①❥✐❣❞
 REMS Power-Press SE meghajtógép 4,7 kg (10,4 lb) 

REMS Power-Press / ACC meghajtógép 4,7 kg (10,4 lb)
 REMS Power-Press XL ACC 5,5 kg (12,1 lb)
 REMS Mini-Press ACC meghajtógép, akku nélkül 2,1 kg (4,5 lb)
 REMS Mini-Press 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 2,1 kg (4,5 lb)
 REMS Mini-Press S 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 2,2 kg (4,9 lb)
 REMS Akku-Press / ACC meghajtógép, akku nélkül 3,8 kg (8,3 lb)
 REMS Akku-Press 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 2,8 kg (6,2 lb)
 REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
 meghajtógép, akku nélkül 5,7 kg (12,6 lb)
 REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 2,6 kg (5,6 lb)
 REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 2,8 kg (6,1 lb)
 REMS Ax-Press 30 22 V meghajtógép, akku nélkül 4,2 kg (9,3 lb)
 REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC meghajtógép, akku nélkül 
 befogóberendezés nélkül 2,0 kg (4,4 lb)
 Befogóberendezés Cu (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 0,3 kg (0,7 lb)
 Befogóberendezés P (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 0,3 kg (0,7 lb)
 Befogóberendezés P-CEF (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC) 0,3 kg (0,7 lb)
 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC meghajtógép 5,6 kg (12,2 lb)
 REMS Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah 0,3 kg (0,7 lb)
 REMS Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah 0,5 kg (1,1 lb)
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah 0,4 kg (0,9 lb)
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 0,4 kg (0,9 lb)
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 0,8 kg (1,8 lb)
 REMS Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 1,1 kg (2,4 lb)
 Présfogó (átlagos) 1,8 kg (3,9 lb)
 Présfogó Mini (átlagos) 1,2 kg (2,6 lb)
 Présfejek (párban, átlagos) 0,3 kg (0,7 lb)
 REMS tágítófej (átlagos) 0,2 kg (0,4 lb)
 REMS P-CEF tágítófej (átlagos) 0,2 kg (0,4 lb)
 Köztes fogó Z2 2,0 kg (4,4 lb)
 Köztes fogó Z4 3,6 kg (7,9 lb)
 Köztes fogó Z5 3,8 kg (8,4 lb)
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 Köztes fogó Z6 XL 5,5 kg (12,1 lb)
❊✒✓✔✥✻●✒● ✜❇❃ ✿❊✚✸❍✢❖ ❍✙❆ ✘✥ ✿6,8 lb)
❊✒✓✔✥✻●✒● �❅❇ ✿❊✚✸3B) 2,7 kg (5,9 lb)

➐③✥③ ❬❧❜r✉➛❣❛qs➔r②
 Munkahelyre vonatkoztatott emissziós érték
 REMS Power-Press SE LpA = 76 dB LpA WALL  = 87 dB K = 3 dBWA

 REMS Power-Press / ACC / XL ACC LpA = 81 dB LpA WALL  = 92 dB K = 3 dBWA

 REMS Mini-Press ACC / 22 V ACC /
 S 22 V ACC LpA = 73 dB LpA WALL  = 84 dB K = 3 dBWA

 REMS Akku-Press /ACC / 22 V ACC /
XL 45 kN 22 V ACC LpA = 74 dB LpA WALL  = 85 dB K = 3 dBWA

 REMS Ax-Press 25 22 V ACC / 
 L 22 V ACC LpA = 73 dB LpA WALL  = 84 dB K = 3 dBWA

 REMS Ax-Press 30 22 V LpA = 74 dB LpA WALL  = 85 dB K = 3 dBWA

 REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC LpA = 73 dB LpA WALL  = 84 dB K = 3 dBWA

 REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC LpA = 81 dB LpA WALL  = 92 dB K = 3 dBWA

➐③✞③ ➯rt❛s➔r②❞
 A gyorsulás súlyozott effektív értéke           < 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

 A megadott kibocsátási rezgés érték a normák által megadott vizsgamenet 
✱✩✱✑✗✤✫ ✼✳✩✣ ✰✓✒✼✖ ✓✔ ✕✖✩✽✱✔✯✫✤✩✽✱✣✧ ✱✯ ✪✔✔✯✖✽✱✔✳✫✩✦✣✤✔◆✱✫ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✖✩✖✘✣✸
romos szerszámoknak. A megadott kibocsátási rezgés érték felhasználható a 
menet megszakításának kezdeti becsléséhez.

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   
 A megadott kibocsátási rezgés érték az elektromos szerszám tényleges 

felhasználása esetében eltérhet a megadott értékektöl, a felhasználás típusától 
✕★✥✥✭✖✫✹ ▲ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣ ✣✓✫✻✩✖✥✖✔ ✘✪✒★✩✰✓✫✻✖✲✣✭✩ ✕★✥✥✭✖✫ ✔✯★✘✔✓✥ ✩✖✽✖✣ ✱✒✒✱✙
✽✳✥✻ ✱ ✘✖✯✖✩✭ ✔✯✖✰✓✩✻ ✼✓✮✖✩✰✓✒✖ ◆✲✯✣✳✫✔✤✥✲ ✧✼✲✫✣✓✯✘✖✮✓✔✖✘✖✣ ✽✳✯✯✱✫✱✘✹

✁✁ ✂✁✂◆✂✟✆✂✆✠✡

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   
✺✳✔✔✯✱◆◆ ✒✱✘✣✤✒✳✯✤✔ ✷✣✤✫ ✱ ✖✩✭✔✔✯✪✒ ✱ ✰✖✥✽✱✗✣✧ ✖✥✻✔✓✥✖✣ ✱✯ ✾✗✒✱✕✖✩✽✱✔✯✫✤✩✤✔
elött, az indíttó gombbal, állítsa vissza a nyomást az eredeti állásba (13). Tilos 
préselést végezni, ha a szelep beszorult vagy nehezen jár. A meghajtógépet 
felülvizsgálatra megbízott REMS márkaszerviznek adja le.

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   
 35 kg feletti szállítási súly cipeléséhez legalább 2 személy szükséges.

 A REMS présfogók, REMS Mini présfogók, REMS préspofák betétfogókkal, 
REMS prés✕✖✗✖✘✙ ✚✛✜✢ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✖✘ ✘★✩✪✫✕✓✩✖ ✬✔✭✘✪✣✭✒✖✫✮✔✯✖✒✖✘ ✔✯✤✰✤✒✱ ✱
mindenkori aktuális REMS kereskedelmi dokumentumok is érvényesek. Lásd 
még: www.rems.de ✴✵✖✣✪✩✣✓✔✖✘✴ ✶✖✒✰✓✘✘✱✣✱✩✧✥✷✔✳✘ ✓✔ ✸✑✒✳✔✑✖✘✣✷✔✳✘✹ ✺✱
✱ ✒✖✫✮✔✯✖✒ ✥✻✤✒✣✧✗✱ ✰✧✮✳✔✦✣✗✱ ✱ ✬✔✭✘✪✣✭✒✖✫✮✔✯✖✒ ✪✔✔✯✖✣✖✼✭✲✣ ✼✱✥✻ ✽✱ ✾✗ ✰✤✒✘✱
✘✖✒★✩ ✱ ✑✲✱✬✒✱✙ ✱✘✘✳✒ ✓✒✮✖✘✩✭✮✗✪✫ ✱✯ ✱✘✣✷✤✩✲✔ ✚✛✜✢ ✱✩✘✱✩✰✱✯✤✔✳✘✒✧✩ ✿✕✱❀❁ ❂❃❄
7151 17 07 - 110; e-mail: info@rems.de). A változtatások és tévedések jogát 
fenntartjuk.

➡③➐③ ❳❥♥❞♣❛❣q❣♠ ➔♠❧♣❥❧❞❣♦♣❧♣s♠

❚❯❱❲❳❨❩❳❬❭❳❭❪❫   
→❤✐♥❥❜♥✉ ❧ ❢s❥②♦❧♣r ➛♥♠♦❝❥♣♠❵❤❛♥☎ ▲ ✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑✙ ✱ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭✙ ✲✩✩✖✣✼✖ ✱
✣✤✑✖✥✻✔✓✥ ✬✔✱✣✩✱✘✳✯✣✱✣✤✔✱ ✖✩✭✣✣ ✖✩✩✖✫✭✒✲✯✯✖✙ ✽✳✥✻ ✱ ✣✦✑✷✔✣✤◆✩✤✫ ✰✖✥✱✮✳✣✣
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel. Munkaterületeken, nedves 
környezetben, bel- és kültereken vagy más, hasonló felállítási helyeken az 
elektromos készüléket kizárólag olyan hibaáram-kapcsolón (FI-kapcsolón) 
keresztül szabad a hálózatról üzemeltetni, mely az áramellátást megszakítja, 
amennyiben a földáram 200 ms-nál hosszabban meghaladja a 30 mA értéket.

➒❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣❞
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▲✯ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒✣ ❆❃✙❃ ☛ ✿❋❇❖ ✰✲✫✮✲✥ ✕★✥✥✭✩✖✥✖✔✖✫ ✘✖✩✩ ✱ ✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑◆✖✙
✼✱✩✱✰✲✫✣ ✱ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭◆✖ ◆✖✣✳✩✫✲✹ ✚✓✯✔✾✣✳✔ ◆✖✣✳✩✤✔ ✰✖✥✒✳✫✥✤✩✽✱✣✗✱ ✱ ✘✳✫✣✱✘✣✷✸
sokat és ez rövidzárlatot okozhat, amely által az akkumulátor megrongálódik.

❩❵❥✐❞r♠❝♣❵♠❡ ❥♥q♥❛❝❥❵♠
 A Li-Ion akkumulátor esetében a feszültségnek nem szabad a minimális töltés-

✔✯✲✫✣ ✱✩✤ ✘✖✒★✩✫✲✖✙ ✖✩✩✖✫✘✖✯✭ ✖✔✖✣◆✖✫ ✰✓✩✻✘✲✔★✣✓✔ ✘✪✼✖✣✘✖✯✽✖✣ ◆✖✙ ✓✔ ✱✯ ✱✘✘✷✸
✰✷✩✤✣✳✒✰✖✥✔✓✒★✩✽✖✣✹▲✚✛✜✢ ✵✲✸✠✳✫ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒✳✘✰✲✫✮✦✥ ✖✩✭✒✖ ✣✪✩✣✪✣✣ ✤✩✩✱✑✳✣◆✱✫
kb. 40 %.-osan kerülnek eladásra. Ezért kell a a Li-Ion akkumulátorokat a 
✽✱✔✯✫✤✩✱✣ ✖✩✭✣✣ ✓✔ ✱✯✣✤✫ ✒✖✫✮✔✯✖✒✖✔✖✫ ✕✖✩✣✪✩✣✖✫✲✹ ▲✰✖✫✫✻✲◆✖✫ ✖✯✣ ✱✯ ✖✩✭✦✒✤✔✣
✫✖✰ ✣✱✒✣✗✱ ◆✖✙ ✱ ✵✲✸✠✳✫ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒ ✱✰✓✩✻✘✲✔★✣✓✔✫✖✘ ✘✪✔✯✪✫✽✖✣✭✖✫✰✖✥✔✓✒★✩✽✖✣✹

❩❵❥✐❞r♠❝♣❵♠ ❛❧❞♣s❛❣♦s♠ ♥♠♥♣❵t♥✉
 Amennyiben a relatívan kissé lemerült Li-Ion akkumulátort raktározzák, hosszabb 

✲✮✭ ✷✣✤✫ ✰✓✩✻✘✲✔★✩✓✔✟✩✖✰✖✒★✩✓✔ ✣✪✒✣✓✫✽✖✣✙ ✓s így megsérülhet. A Li-Ion akku-
✰✷✩✤✣✳✒✣ ✖✯✓✒✣ ✱ ✒✱✘✣✤✒✳✯✤✔ ✖✩✭✣✣ ✕✖✩ ✘✖✩✩ ✣✪✩✣✖✫✲✙ ✓✔ ✩✖✥✘✓✔✭◆◆ ❏ ✽✧✫✱✑ ✷✣✤✫
✾✗✒✱✕✖✩✽✱✔✯✫✤✩✤✔ ✖✩✭✣✣ ✕✖✩✣✓✣✩✖✫★✩ ✲✔✰✓✣✖✩✣✖✫ ✕✖✩ ✘✖✩✩ ✣✪✣✩✖✫✲✹
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➒ ❢❧♠♦✉s❥❧♣ ♥❥➆♣♣ ♣➙❥♣♠♥ ➛♥❥ ❧♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛♣③ ➒ ❨r➩❯❣✉ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛❣❞❧♣ ❧
q❵❥✐❞r♠❝❥❵♠ ♥❥❞♥❛❝❥❵♠♥ ❵❛➅♥❞❵t♥✉ ❛♥➅♠♦♥❛♥♠♥✉ ♣➙❥♣♠♥ ➛♥❥③ ➒ q❵❥✐❞r♠❝❥❵♠
♥♠♥♣❵t♥✉ q♥❤♠❵❛❝❥❢♥♣ ❧♦ ❧❞❞✈q✈❥s♣❣❛③

▲✚✛✜✢ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒✳✘ ✘✲✯✤✒✧✩✱✥ ✚✛✜✢ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭✘✘✖✩ ✣✪✩✣✽✖✣✭✘✙ ✩✤✔✮ ✱ ✽✱✔✯✸
nálati áttekintést a 22. ábrán. Az új és hosszabb ideje nem használt Li-Ion 
akkumulátort több feltöltés után érik el a teljes kapacitásukat. 

➒ ❤❵➓ s❥❥❧➓❣♣s✉❧❞ ➛♥❥❝❤✐♥❥♥♣♥ qr✉➅♥✉ ❨r➩r❣✉ ❧❞❞✈♠ ➓❛❵♠❤❵➓❢♥♦
❋❈❆❆✹ ❈❆✹ ❈❆✸✣✭✩ ✰✲✫✮✖✫ ✚✛✜✢ ✱✘✘✷✔ ✑✒✓✔✥✓✑ ✘✓✣✔✯✦✫● ✯✪✩✮✟✑✲✒✳✔ ✵✛✹✸✖✔
✣✪✩✣✓✔✘✲✗✖✩✯✭✔ ✿❋❍❖ ✖✩✖✘✣✒✳✫✲✘✷✔ ✥✓✑✤✩✩✱✑✳✣✸✕✖✩★✥✻✖✩✖✣✣✖✩ ✒✖✫✮✖✩✘✖✯✲✘✹ A LED 
zölden világít, ha az akku teljesen töltött, ✼✱✥✻ ✖✩✖✥✖✫✮✭✖✫ ✣✪✩✣✪✣✣ ✤✩✩✱✑✳✣◆✱✫
van. Ha a LED pirosan világít az akkumulátort fel kell tölteni. Amennyiben ez 
az állapot a préselés közben következik be, a ciklust nem lehet befejezni, a 
préselést az újonnan feltöltött Li-Ion akkumulátorral kell befejezni. Ha a munkagép 
használaton kívül van, a LED kb. 2 óra múltán elalszik, majd az újbóli használatkor 
megint világít. 

 2➐❡✝ ➯➩❣♠ ❨r➩r❣✉ ❧❞❞✈ ♣➙❥♣❵♠❜♥❥♦➆ ➛❣❞❣♦❧♣❞r❜♥❥♦❵♠♠♥❥ ➤➡✝➑
▲ ✣✪✩✣✓✔✗✖✩✯✭ ✕✳✘✳✯✱✣✘✲✗✖✩✯✓✔✔✖✩ ✱✯ ✱✘✘✷ ✣✪✩✣✓✔✲ ✤✩✩✱✑✳✣✤✣ ❃ ✵✛✹ ✔✖✥✦✣✔✓✥✓✼✖✩
jeleníti meg. Az akku ikonnal ellátott gomb megnyomása után legalább egy LED 
néhány másodpercre felvillan. Minél több LED világít zölden, az akku annál 
jobban fel van töltve. Ha egy LED piros színnel villog, akkor az akkut fel kell tölteni.

❨r➩r❣✉➲↕r➩✛➅ ❤✐❣❛♠♣➙❥♣➆ ❵♠ ❨r➩r❣✉ ❤✐❣❛♠♣➙❥♣➆ (cikkszám 571560, 571575, 
571585, 571587)

 A hálózati csatlakozóba csatlakoztatva a bal kontrollámpa folyamatosan zölden 
világít. Amennyiben a gyorstölt✭◆✖ ◆✖ ✼✱✫ ✮✷✥✼✱ ✱z akku, egy zölden villogó 
kontrollámpa mutatja, hogy az akkumulátor töltés alatt áll. Amennyiben ez a zöld 
kontrollámpa folyamatosan világít, akkor az akku fel van töltve. Amennyiben egy 
piros kontrollámpa villog, akkor az akku hibás. Amennyiben az égö pirosan világít, 
a gyorstölt✭ ✽✭✰✓✒✔✓✘✩✖✣✖ ✟ ✼✱✥✻ ✱✯ ✱✘✘✷✰✷✩✤✣✳✒ ✱ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✧ ✰✖✥✖✫✥✖✮✖✣✣
✰●✘✳✮✓✔✲ ✣✱✒✣✳✰✤✫✻✤✫ ✘✦✼★✩ ✼✱✫ ❈✳�✸ ✣✧✩ ❂❃0°C-ig.
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▲ ✥✻✳✒✔✣✪✩✣✭ ✘✓✔✯★✩✓✘✖✘ ✫✖✰ ✱✩✘✱✩✰✱✔✱✘ ✱ ✔✯✱◆✱✮◆✱✫ ✣✪✒✣✓✫✭ ✽✱✔✯✫✤✩✱✣✒✱✹

➡③➡③ ✘❛❵♠➛❣❤②❡ ❩r✉r ➓❛❵♠➛❣❤② ➤➐③ st❛❧ ➤➐➑➑❡ ➓❛❵♠➛❣❤② ➤➵❱➑ ➤➐✗③ st❛❧➑❡ ➓❛❵♠➛❣❤②
➤❫➑ ➤➐✥③ st❛❧➑❡ ❞➙♦♣♥♠ ➛❣❤②♠ ➓❛❵♠❤✐➥❛➥ ➤✘✠➩➫❫➑ ➤➐✞③ st❛❧➑❡ ❞➙♦♣♥♠ ➛❣❤②♠
➤✘✠➩➫✦➑ ➓❛❵♠❤✐➥❛➥ ➤➡✤③ st❛❧➑❡ ❞➙♦♣♥♠ ➛❣❤②♠ ➵➻✄➩❣♠ ➓❛❵♠❤✐➥❛➥ ➤✘✠➩➡✦➑❡
❩r✉r ❞➙♦♣♥♠ ➛❣❤② ➤➡➐③ st❛❧➑ ➛♥❥♠♦♥❛♥❥❵♠♥ ❵♠ ➔♠♥❛❵❜♥ ❛❧➅rs❥r♠ ➓❛❵♠♥❞ ♥♠♥♣❵✉③

 A hálózati csatlakozót húzza ki, illetve az akkut vegye ki. Csak olyan présfogót, 
Mini présfogót, ill✖✣✼✖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✣ ✽✱✔✯✫✤✩✗✳✫✙ ✱✰✖✩✻✫✖✘ ✑✒✓✔✘✳✫✣✾✒✗✱ ✒✖✫✮✸
✔✯✖✒✔✑✖✬✲☎✘✷✔ ✱ ✑✒✓✔✖✩✖✫✮✭ ✑✒✓✔☎✣✣✲✫✥✸✒✖✫✮✔✯✖✒✒✖✩✹ ▲✑✒✓✔✕✳✥✧✘✙✜✲✫✲ ✑✒✓✔✕✳✥✧✘✙
✲✩✩✖✣✼✖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✘ ✱ ✑✒✓✔✑✳✕✤✘✳✫✙ ✲✩✩✖✣✼✖ ✑✒✓✔✔✯✖✥✰✖✫✔✖✘✖✫ ✱ ✑✒✓✔✘✳✫✣✾✒
◆✖✣●✗✖✩✯✓✔✓✼✖✩ ✼✱✫✫✱✘ ✖✩✩✤✣✼✱✙ ✼✱✩✱✰✲✫✣ ✖✥✻ ✔✯✤✰✰✱✩ ✱ ✬✔✭✰✓✒✖✣ ✗✖✩✪✩✓✔✓✒✖✹ ▲
✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧✘ ✆ ◆✖✣●✼✖✩ ✓✔ ✖✥✻ ✔✯✤✰✰✱✩ ✼✱✫✫✱✘ ✰✖✥✗✖✩✪✩✼✖✙ ✰✖✩✻ ✱ ✰✖✥✖✫✥✖✸
✮✖✣✣ ✑✒✓✔✥✻●✒● ✰✖✥✽✱✣✤✒✳✯✤✔✤✽✳✯ ✔✯✳✩✥✤✩✙ ✰✖✩✻ ✷✥✻✱✫✾✥✻ ✼✱✫ ✗✖✩✪✩✼✖✹ ▲ ❃❇✳
présbetétet (PR-2B) csak a Z1/Mini Z1 betétfogókhoz képest 45°-os szögben 
szabad betenni (21. ábra). Olvassa el a megmunkálandó préskötés rendszer 
gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, valamint 
tartsa is be ezeket. So✽✱ ✫✖ ✑✒✓✔✖✩✗✖✫ ✫✖✰✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✑✒✓✔✕✳✥✧✼✱✩✙ ✲✩✩✖✣✼✖ ✘✪✯✣✖✔
fogóval, Mini köztes ✕✳✥✧ ✖✔ ✑✒✓✔✥✻●✒●✼✖✩ ✿✑✒✓✔✘✳✫✣✾✒✙ ✬✔✭✰✓✒✖✣❖✹ ▲ ✑✒✓✔✖✩✣
kapcsolat használhatatlan lehet és a meghajtógép, valamint a présfogó, Mini 
présfogó, illetve a köztes fogó, ✜✲✫✲ ✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧ ✓✔ ✱ ✑✒✓✔✥✻●✒● ✰✖✥✔✓✒★✩✽et.

✆❏ ✂✵ ◆✖✣✓✣✕✳✥✧ ✚✛✜✢ ✂✵ ❏❃✡❆❈❑✙ ❋✵✡❃✶ ✿❊✚✸❍✢❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✘ ✰✖✥✽✱✗✣✤✔✤✒✱
REMS Power-Press XL ACC géppel. Z7 XL 45 kN betétfogó REMS XL 64 – 108, 
❋✵✡❃✶ ✿❊✚✸❍✢❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✘ ✓✔ ✂✵ ❋✵✡❃✶ ✿❊✚✸❍✴❖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✘ ✰✖✥✽✱✗✣✤✔✤✒✱
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC géppel. A REMS Akku-Press XL 45 kN 
22 V ACC gépbe kizárólag a Z7 XL 45 kN betétfogó illeszkedik.

A meghajtógépeA ✣ ✽✖✩✻✖✯✯★✘ ✬✓✩✔✯✖✒●✖✫ ✰✷✫✘✱✱✔✯✣✱✩✒✱ ✼✱✥✻ ✱ ✑✱✮✩✧✒✱✹
▲✕✳✒✥✱✣✽✱✣✧ ✣✱✒✣✧✫✱✘ ✿❇✹ ✤◆✒✱ ✿❋❅❖❖ ✱✚✛✜✢❊✳✱✖✒✸❊✒✖✔✔✂✵▲��✸✫✓✩ ✱✰✖✥✕✖✩✖✩✭
módszer szerint, a présfogók/köztes fogók használata alapján kell lennie 
elhelyezve. A Z6 XL köztes fogó használatakor a forgatható tartót úgy kell 
elfordíttani a bepattanó zárolóhoz, hogy az ne takarja le a horony meghajtó 
szekrényét.Az összes többi présfogót/köztes fogót forgassák el úgy a bepattanó 
zárolóhoz, hogy fedjék le a horony meghajtó szekrényét. A présfogó, Mini 
présfogó, illetve a köztes fogó felhelyezését (cseréjét) csak akkor tudjuk 
✖✩✼✓✥✖✯✫✲✙ ✽✱ ✱ ✑✒✓✔✥✪✒✥✭✘✖✣ ✿❇❖ ✣✖✩✗✖✔✖✫ ✼✲✔✔✯✱✽✱✗✣✳✣✣✷✘✹ ✚✛✜✢ ❊✳✱✖✒✸❊✒✖✔✔
SE esetén a forgásirányváltó kart (7) nyomja balra, és nyomja meg a biztonsági 
nyomókapcsolót (8). REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC / 
REMS Mini-Press S 22 V ACC / REMS Power-Press / Power-Press ACC / 
Power-Press XL ACC és REMS Akku-Press / Akku-Press ACC / Akku-Press 
22 V ACC / REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC esetén tartsa lenyomva a 
✼✲✔✔✯✱✤✩✩✦✣✧ ✥✳✰◆✳✣ ✿❆❍❖✙ ✱✮✮✲✥✙ ✱✰✦✥ ✱ ✑✒✓✔✥✪✒✥✭✘ ✿❇❖ ✣✖✩✗✖✔✖✫ ✼✲✔✔✯✱ ✫✖✰
mozognak.

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   
Forgatható tartó (27) a préspofát/ köztes fogót helyezzék el úgy, míg az teljesen 
beugrik és rákattanik a gépre, csípésveszély áll fenn!

 Oldja ki a préspofacsapot (2). Ehhez nyomja meg a reteszt (4), a préspofacsap 
(2) rugóterheléses módon kiugrik. Helyezze be a kiválasztott présfogót, Mini 
présfogót (1), köztes fogót, Mini köztes fogót (19). Tolja be a préspofacsapot 
(2), míg a retesz (4) a helyére nem ugrik. Ehhez a nyomófejet (3) nyomja rá 
közvetlenül a préspofacsapra (2). A radiálpréseket soha ne indítsa felhelyezett 
✑✒✓✔✕✳✥✧✙ ✜✲✫✲ ✑✒✓✔✕✳✥✧✙ ✲✩✩✖✣✼✖ ✑✒✓✔✥✻●✒●✔ ✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧✙ ✜✲✫✲ ✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧ ✫✓✩✘★✩✹
❊✒✓✔✖✩✓✔✲ ✕✳✩✻✱✰✱✣✳✣ ✬✔✱✘ ✑✒✓✔✖✩✣ ✬✔✭✘✪✣✓✔ ✩✓✣✒✖✽✳✯✤✔✤✒✱✲✫✮✦✣✔✷✫✘ ✖✩✹ ▲ préselt ▲
összekötés ellennyomása nélkül a meghajtógép, illetve a présfogó, Mini présfogó, 
✱ ✑✒✓✔✥✻●✒● ✓✔ ✱ ✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧✙ ✜✲✫✲ ✘✪✯✣✖✔ ✕✳✥✧ ✕✖✩✖✔✩✖✥✖✔✖✫ ✣✾✩✣✖✒✽✖✩✭✮✽✖✣✹

➯❯❱❲✜❬➒❭➯❯❱❲✜❬➒❭   
❫❣❢❧ ✉♥ ➓❛❵♠♥❥❜♥✉ ❧✉❵❥❞❝❥❡ ❢❣❤✐ ❧ ♣❧❛♣②♣❝♠❞♥ ✉r✉➔♠♥✉ t♥tr♦♣❣♠✇♣❦❧ ➤➡➑③
❚♥✉✉ s❥❥ ❧ ♣➙❛❵♠ ❦♥♠♦❵❥✐♥❡ ❧ ❥♥➓❧♣❧✉② ❛❵♠♦♥❞ ❞❣q❣❥✐ ♠❵❛❝❥❵♠♣ ❣❞❣♦❢❧♣✉❧❞☎

➘➴➷ ➘➴➷
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➡③➫③ ✘❛❵♠➛♥❜♥❞ ➤➐➵➑ ➛♥❥❢♥❥✐♥♦❵♠♥ ➤➔♠♥❛❵❜♥➑ ❧✕rs❥➓❛❵♠♥❥❵♠✉❵❥ ➤12❡ 13. ábra)
☛✖✥✻★✘ ✘✲ ✱✯ ✱✘✘✷✣✹ �✔✱✘ ✒✖✫✮✔✯✖✒✔✑✖✬✲☎✘✷✔ ✑✒✓✔✕✖✗✖✣ ✽✱✔✯✫✤✩✗✷✫✘✹ ▲ ✚✛✜✢
présfej✖✘ ◆✖✣●✗✖✩✯✓✔✔✖✩ ✼annak ellátva a toldóhüvelyes rendszer, míg egy 
✔✯✤✰✰✱✩ ✱ ✬✔✭✰✓✒✖✣ ✗✖✩✪✩✓✔✓✒✖✹ �✩✼✱✔✔✱ ✖✩ ✱ ✽✱✔✯✫✤✩✣ ✒✖✫✮✔✯✖✒ ✥✻✤✒✣✧✗✱✟
forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, valamint tartsa is 
◆✖ ✖✯✖✘✖✣✹ ✢✳✽✱ ✫✖ ✑✒✓✔✖✩✗✖✫ ✫✖✰✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✑✒✓✔✕✖✗✗✖✩ ✿✣✳✩✮✧✽★✼✖✩✻✖✔ ✒✖✫✮✔✯✖✒✙
✬✔✭✰✓✒✖✣❖✹ ▲ ✬✔✭✘✱✑✬✔✳✩✱✣ ✽✱✔✯✫✤✩✽✱✣✱✣✩✱✫ ✩✖✽✖✣ ✓✔ ✱ ✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑✙ ✼✱✩✱✰✲✫✣
a présfej megsérülhet.

 A kiválasztott présfejeket (14) nyomjuk be teljesen, ha szükséges forgatva, 
✱✰✦✥ ✱✯✳✘ ✫✖✰ ✒✖✣✖✔✯✖✩✭✮✫✖✘ ✿✥✳✩✻✧✔ ✒✖✣✖✔✯❖✹ ▲ ✑✒✓✔✕✖✗✖✘✖✣ ✓✔ ✱ ✕✳✥✩✱✩✱✣✳✘
furatait tartsuk tisztán.

➡③➵③ ❭❣❞❣♦②➛♥❜♥❞ ➤➐✝➑ ➛♥❥❢♥❥✐♥♦❵♠♥ ➤➔♠♥❛❵❜♥➑✠❳❩❫➒❞❞✈➩❳✕➩✘❛♥♠♠ ✘➩✛❳❚➒✛✛❡
✠❳❩❫ ✘❣✙♥❛➩❳✕➩✘❛♥♠♠ ✘➩✛❳❚ ➒✛✛ ♥♠♥♣❵t♥✉ ➤11. ábra)

 Húzza ki az elektromos kábelt. Olvassa el a használt rendszer gyártója/forgal-
mazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, valamint tartsa is be 
✖✯✖✘✖✣✹ ✢✳✽✱ ✫✖ ✣✳✘✳✯✯✳✫ ✫✖✰ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✣✳✘✳✯✧✕✖✗✗✖✩ ✿✒✖✫✮✔✯✖✒✙ ✬✔✭✰✓✒✖✣❖✹ ▲
✬✔✭✘✱✑✬✔✳✩✱✣ ✽✱✔✯✫✤✩✽✱✣✱✣✩✱✫ ✩✖✽✖✣ ✓✔ ✱ ✥✓✑✙ ✼✱✩✱✰✲✫✣ ✱ ✣✳✘✳✯✧✕✖✗✖✘ ✰✖✥✔✓✸
rülhetnek. A tokozótüske (18) kúpját kissé zsírozzuk be. A kiválasztott tokozófejet 
csavarjuk fel ütközésig a tokozószerszámra. Olvassa el a használt rendszer 
gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, valamint 
tartsa is be ezeket. A REMS P és Cu tágítófejek REMS Power-Ex-Press P-CEF 
▲�� ✬✔✭✣✤✥✦✣✧✘✽✳✯ ✫✖✰ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭✖✘ ✓✔ ✖✰✲✱✣✣ ✖✯✖✘✘✖✩ ✖✥yütt nem használ-
hatók.

❭❣❞❣♦② ♠♦♥❛♠♦sq ➔♠♥❛❵❜♥ ✠❳❩❫ ✘❣✙♥❛➩❳✕➩✘❛♥♠♠ ✘➩✛❳❚ ➒✛✛ ♥♠♥♣❵t♥✉❵
 Húzza ki hálózati csatlakozót. Csavarja le a REMS Power-Ex-Press P-CEF 

▲�� ✬✔✭✣✳✘✳✯✧ ✔✯✖✒✔✯✤✰✤✣ ✿❆❇❖✹ ▲✘✲✼✤✩✱✔✯✣✳✣✣ ✣✤✥✦✣✧✣ ✬✔✱✼✱✒✳✯✯✱ ✕✖✩ ★✣✘✪✯✓✔✲✥✙
majd kézzel húzza meg szorosra.

➡③➻③ ➒ t♥➛❣❤②t♥❛♥✉➅♥♦❵♠ ➤➐➻➑ ❵♠ ❧ ♣s❤✇♣②➛♥❜ ➤➐✝➑ ➛♥❥♠♦♥❛♥❥❵♠♥ ➤➔♠♥❛❵❜♥➑ ✠❳❩❫
➒❞❞✈➩❳✕➩✘❛♥♠♠ ➡➡ ➯ ➒✛✛ ❞❵♠♦❝❥❵❞ ♥♠♥♣❵✉ ➤10. ábra)
☛✤✩✱✔✔✯✳✫ ✱ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✽✖✯ ✿❆❏❖ ✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ◆✖✕✳✥✧◆✖✒✖✫✮✖✯✓✔✣ ✿❆❇❖✹ ▲✚✛✜✢ �✷
tágítófejhez a Cu befogóberendezést használja. A REMS P tágítófejhez a P 
befogóberendezést használja. A REMS P-CEF tágítófejhez a P-CEF 
◆✖✕✳✥✧◆✖✒✖✫✮✖✯✓✔✣ ✽✱✔✯✫✤✩✗✱✹�✔✱✘ ✒✖✫✮✔✯✖✒✔✑✖✬✲☎✘✷✔ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✖✘✖✣ ✽✱✔✯✫✤✩✗✳✫✹
▲✚✛✜✢ ❊✓✔ ❊✸�✛✺ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✖✘✖✫ ◆✖✣● ✗✖✩✪✩✲ ✱ ✫✻✳✰✧✽★✼✖✩✻✒✖✫✮✔✯✖✒✣ ✓✔ ✔✯✤✰
✱ ✰✓✒✖✣✖✣✙ ✰✦✥ ✱ ✚✛✜✢ �✷ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✖✘✖✫ ✬✔✱✘ ✱ ✰✓✒✖✣✖✣ ✗✖✩✯✭ ✔✯✤✰ ✩✤✣✽✱✣✧✹
Olvassa el a használt rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési 
és beépítési útmutatót, valamint tartsa is be ezeket. Soha ne végezzen tágítást 
✫✖✰✰✖✥✕✖✩✖✩✭ ✒✖✫✮✔✯✖✒● ✼✱✥✻ ✰✓✒✖✣● ◆✖✕✳✥✧◆✖✒✖✫✮✖✯✓✔✔✖✩ ✼✱✥✻ ✣✤✥✦✣✧✕✖✗✗✖✩✹
Az összeköttetés használhatatlan lehet, valamint a gép és a tágítófej is 
megsérülhet. A tokozótüske (18) kúpját kissé zsírozzuk be. 

✘ ❵♠ ✛✈ t♥➛❣❤②t♥❛♥✉➅♥♦❵♠ ➔♠♥❛❵❜♥
▲ ✼✤✩✱✔✯✣✳✣✣ ✣✳✘✳✯✧✕✖✗✖✣ ✬✔✱✼✱✒✗✱ ✕✖✩ ★✣✘✪✯✓✔✲✥ ✱ ✬✔✭✣✳✘✳✯✧ ✔✯✖✒✔✯✤✰✒✱ ✿❆❇❖✹ ▲
tokozó szerszámot most úgy kell beállítani, hogy a meghajtógép tolóerejét a 
✣✳✘✳✯✤✔ ✥✓✑✕✖✩✭✩✲ ✼✓✥✖ ✼✖✥✻✖ ✕✖✩ ✓✔ ✫✖ ✱ ✣✳✘✳✯✧✕✖✗✹ ✛✽✽✖✯ ✱ ✣✳✘✳✯✧✔✯✖✒✔✯✤✰✳✣
✱ ✕✖✩✬✔✱✼✱✒✣ ✣✳✘✳✯✧✕✖✗✗✖✩ ✖✥✻★✣✣ ✱ ✰✖✥✽✱✗✣✧✥✓✑✒✭✩ ✩✖ ✘✖✩✩ ✬✔✱✼✱✒✫✲✹ ▲✯ ✖✩✭✣✳✩✧
✮✷✥✱✣✣✻✾✣ ✱ ✩✖✽✖✣✭ ✩✖✥✰✖✔✔✯✖◆◆✒✖ ✘✲ ✘✖✩✩ ✕✷✣✣✱✣✫✲✙ ✱✫✓✩✘★✩ ✽✳✥✻ ✱ ✥✓✑ ✼✲✔✔✯✱✕✷✣✤✔✒✱
kapcsolna. Ebben a pozícióban a tágítót a felcsavarozott tágítófejjel együtt 
annyira rá kell csavarni a meghajtóra, míg a tágítófej (16) tágítópofái (17) 
teljesen nyitottak nem lesznek. Ebben a helyzetben kell a tokozószerszámot 
az ellenanyával biztosítani (24). 

P◗❘❙❚❯❘P❚

Ügyeljen arra, hogy a nyomó gyürü a munkafolymat alatt megfelelö távolságban 
legyen a tágító fejtöl (16), lellenkezö esetben a tágító pofák (17) meghajolhatnak 
vagy elpattanhatnak.

✘➩✛❳❚ t♥➛❣❤②t♥❛♥✉➅♥♦❵♠ ➔♠♥❛❵❜♥
 Vegye ki az akkumulátort. Csavarja fel ütközésig az ellenanyát (24), valamint 

a kiválasztott befogóberendezést (15). Csavarja fel ütközésig a kiválasztott 
tágítófejet (16) a befogóberendezésre.

✁✁ ✂✂✄☎✄✆✝✄✝✞✟

✠✡☛☞✌✍✎✏✠✡☛☞✌✍✎✏   
✑✒✓✓✔✕✖✖ ✗✕✘✙✚✗✒✔✚✓ ✛✙✚✜ ✕ ✢✣✤✓✓✔✥✗ ✕meghajtó egységet az újrafelhasználás 
elött, az indíttó gombbal, állítsa vissza a nyomást az eredeti állásba (13). Tilos 
préselést végezni, ha a szelep beszorult vagy nehezen jár. A meghajtógépet 
felülvizsgálatra megbízott REMS márkaszerviznek adja le.

✦✧★✧ ✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✮✱✲ ✴✭✵✰✭✶✷ ★✸✹✺✮ ✻✸✬✼ ✱✲ ★✽✸✹✺✮ 21-ig)
✾✿✜❀✢✜ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙ ✢✣✤✙✙ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✕ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✕ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙❇ ✕
betétfogó és a Mini betétfogó, különösen a préspofák (10), illetve a 3 présszeg-
mens (21) préskarimáinak (11, 22) állapotát, sérüléseket vagy kopásra utaló 
jeleket keresve. Sérült vagy kopott présfogót, Mini présfogót, présbetétet, 
✖✢✙❃✙❄✒❅❆✙ ❈✕❅❉✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✙ ✜✢ ❁✕✓✔✜✚✣❊✒✜❋ ✞●✣✥✜✖✢✜ ✕ ✜✢❍ ✗✢✜❀✢✣✙✢✙❃✓✓✔✢✗■
❂✗❃✓✢✣❃✓ ✣✢❁✢✙✤✓❃❅✢❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ✖✕✣✢✓✢✙❈✢✓✔❃✣❉ ✚✣✣ ❄✢✜✜❋

A meghajtó és a behelyezett présfogó, Mini présfogó, a mindenkori behelyezett 
✖✢✙❃✙❄✒❅❆✓ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙❇ ✿✣✣❋ ✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✓ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙ ❍✿✜❀✢✜ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✕ ✢✣✤✙✙
beillesztett préskötéssel próbapréselést kell végezni. A présfogónak, Mini 
présfogónak (1), betétfogónak (20), ill. Mini betétfogónak ennek során 
❍✢❏❁✕✜✿✘✛✓✕✜ ✿✣✣✢✓✔✘✢❀✜✿✢ ✘✢✣✣ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆✖✕❇ ❈✕✣✕❍✿✜✙ ✢✣✤❑✗✚✓✓✔✢✗■✢✜ ✗✢✙✢✓✔✢✣❈✢
kell lenniük. ▲✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆ ▼◆❋ ✚✖✗✕❖❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘✴❖ ▼❙❚❋ ✚✖✗✕❖
❃✓ ❯❱✳ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❙✴❖ ▼❙◆❋ ✚✖✗✕❖ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✕✘✒✗ ✕ ✖✢❄✢❊✢✔✢✙✙ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✛✙✚✜
ügyeljen a préspofák (10) teljes záródására „A” esetén. (4G) présfogó (17. 

ábra) és (S) présfogó (18. ábra) használatakor a befejezett préselés után 
ügyeljen a préspofák (10) teljes záródására mind „A”, mind a vele szemben 
✣❃❈✤ ❲✴❳ ✢✓✢✙❃✜❋ ▲✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘❨❖ ▼◆❩❋ ✚✖✗✕❖ ❃✓ ✂❬ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘❨❖ ❁✕✓✔◗
nálatakor a befejezett préselés után ügyeljen a présszegmensek (21) teljes 
✔✚✗❆❀✚✓✚✗✕❍✿✜❀ ❲❭❳❇ ❍✿✜❀ ✕ ❈✢✣✢ ✓✔✢❍✖✢✜ ✣❃❈✤ ❲✴❳ ✢✓✢✙❃✜❋ E✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ✘✥✙❃✓
tömítettségét (ügye✣❊✢✜ ✕✔ ✒✗✓✔✚❅✗✕ ❊✢✣✣✢❍✔✤ ✢✣✤❑✗✚✓✒✘❇ ✙✥✗❈❃✜❉✢✘❇ ✿✗✚✜❉✢✣❈✢✘
stb. betartására).

 Ha a présfogó, Mini présfogó zárásakor jele✜✙✤✓ ✓✒✗❊✕ ✘✢✣✢✙✘✢✔✿✘ ✕ ❂✗❃✓✘✥❂✢✜❉✢✜❇
lehet, hogy a préselés hibás, ill. tömítetlen (ld. 5. Üzemzavarok).

✠✡☛☞✌✍✎✏✠✡☛☞✌✍✎✏   
✎ ✯✰✱✲✳✮✺ ✵✳✰✳❪✫✳❫✱✲✳✶ ✶✭✰✳✲✳✹✳✬❪✳✶ ✳✮✶✳✰❴✮✱✲✳ ❵✱✼✳✹✹ ❴✼❛✳✮❜✳❪ ✪✰✰✪❝
❞❡✼❛ ✪ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝ ❤✬❪✬ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝ ✯✰✱✲✼❛✐✰✐❝ ❥✹✹✬❪✼ ✱✲ ✪ ✯✰✱✲✼✱✯ ✶❦❫❦✹✹
❡✮❛✪❪ ❧♠❪✶✪❞✳✮❛❫✳✹✳✶✵✳❪❝ ❧✬❪✹ ✪ ★♥✸✳✲✹✺✮ ✪ ★♦✸✳✲ ✭✵✰✭✬✼ ✵✳❧♠✹✪✹❡✹✹
✯✱✮✫✭✶❡❪ ✮✭✹❞✪✹❣❝ ❤✬❪✬ ✶❦❫✹✳✲ ❢❡✼❣❝ ❪✳ ❜❦❜❜❦❪ ✮✱✹✰✳ ❢✳✲❫❴✮✹✲✱✼✧ A nem 
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3.1.1. Munkamenet
 A présfogót, Mini présfogót (1) kézzel annyira nyomjuk össze, hogy azt a 

❂✗❃✓☎✙✙✿✜❅ ❄✥✣❃ ✙✛❀❊✛✘ ❁✢✣❉✢✔✜✿❋❭ ❂✗❃✓❄✒❅❆❈✕✣ ❄✢✣✓✔✢✗✢✣✙ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ✢✘✥✔✖✢✜
✕ ❏✓✤ ✙✢✜❅✢✣❉❃✗✢ ❍✢✗✤✣✢❅✢✓✢✜ ✙✕✗✙✓✛✘❋ ❼✜❅✢❀❊●✘ ✢✣ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆✙❇ ❁✒❅❉ ✕✔ ✕
❂✗❃✓☎✙✙✿✜❅ ✘✥✗❃ ✔✚✗❆❀❊❃✘❋❭❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ✕ ✜❉✕✘❄✒❅✕✜✙❉❽✜✚✣ ▼❾❖ ❃✓ ✕ ✘✕❂❏✓✒✣❆◗
fogantyúnál (9) fogva tartsuk.

 A présbetétet (20) fektesse a préskötés köré. Betétfogót / Mini betétfogót helyezze 
✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆ ✘❃✓✔●✣❃✘✖✢ ❃✓ ✖✿✔✙✒✓❑✙✓✕ ✗✥❅✔❑✙✤❏✓✕❂❂✕✣❇ ✕❀✒✙✙ ✢✓✢✙✖✢✜ ✚✣✣✚✙✓✕ ✕
❄✒✗❅✕✙❁✕✙❆ ✙✕✗✙❆✙ ✕ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ❁✢✣❉✔✢✙✖✢ ▼✣✚✓❀ ❙❋❙❋❖❋ ✑✢✣❉✢✔✔✢ ✖✢ ✕ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✙✟
Mini betétfogót (19) a meghajtógépbe, és reteszelje a préspofacsapokat. A 
betétfogót/Mini betétfogót (19) kézzel nyomja annyira össze, hogy a betétfogó/
✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆ ✕ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙✗✢ ❁✢✣❉✢✔❁✢✙✤ ✣✢❅❉✢✜❋ ❼✜❅✢❀❊✢ ✢✣ ✕ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✙✟✾✿✜✿
betétfogót, ekkor a betétfogó/Mini betétfogó körcikkei/félgömbjei a présbetét 
❁✢✜❅✢✗❅✥✗❅✤✿✗✢✟❅✥❍✖❏✓✕❂✚❅❉✕✿✗✕❇ ✕ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙ ❂✢❀✿❅ ✕ ❂✗❃✓✘✥✙❃✓✗✢ ✓✔✒✗✒✓✕✜
ráfekszik. A Z1 betétfogó és a Mini Z1 betétfogó esetén ügyeljen arra, hogy a 
présbetétet 45°-os szögben helyezze be.

❿➀➁➂➃➄➁❿➃

✞✿✔✚✗❆✣✕❅ ✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■❁✥✔ ✢✜❅✢❀❃✣❉✢✔✢✙✙ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✘✕✙ ❁✕✓✔✜✚✣❊✕❇ ✣✚✓❀➅ ❙❋❙❋
❼✜✜✢✘ ☎❅❉✢✣❍✢✜ ✘❑❈●✣ ❁✕❅❉✚✓✕ ❁✿✖✚✓ ❈✕❅❉ ✙✥❍❑✙✢✙✣✢✜ ❂✗❃✓✢✣❃✓✢✘❁✢✔ ❈✢✔✢✙❁✢✙❇
❈✕✣✕❍✿✜✙ ✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ❃✓ ✕ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆ ✿✓ ✘✚✗✒✓✒❀❁✕✙❋

A REMS Power-Press SE ✢✓✢✙❃✜ ✕ ❄✒✗❅✚✓✿✗✚✜❉❈✚✣✙❆ ✘✕✗ ▼➆❖ ❊✒✖✖✗✕ ▼✢✣✤✗✢❍✢✜✢✙❖
kell álljon, és a biztonsági nyomókapcsoló (8) benyomva kell legyen. A biztonsági 
nyomókapcsolót (8) tartsa lenyomva addig, amíg a préselés tart és amíg a 
présfogó vagy préspofa össze van zárva. Azonnal engedje el a biztonsági 
kapcsolót. A forgásirányváltó kart (7) hajtsa balra (hátramenet), és a kapcsolót 
▼➇❖ ✙✕✗✙✓✕ ✣✢✜❉✒❍❈✕ ✕❀❀✿❅❇ ✕❍❑❅ ✕ ❂✗❃✓❅✥✗❅✤✘ ❈✿✓✓✔✕ ✜✢❍ ❍✒✔✒❅✜✕✘❇ ❃✓ ✕
✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿ ❏✓❽✓✔❆✘✕❂❏✓✒✣❆ ❍■✘✥❀❃✓✖✢ ✜✢❍ ✣❃❂❋ ❼✘✘✒✗ ✕ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿
nyomókapcsolót azonnal engedje fel.

❿➀➁➂➃➄➁❿➃

 A biztonsági csúszókapcsolót ne terhelje szükségtelenül. A biztonsági nyomó-
✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆ ❈✕❅❉ ❂✗❃✓✖✢✙❃✙ ✔✚✗✚✓✕❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ✕ ❂✗❃✓❅✥✗❅✤✘ ❈✿✓✓✔✕❊✚✗✚✓✕
után azonnal engedje el. A biztonsági csúszókapcsoló minden más 
❏✓❽✓✔❆✘✕❂❏✓✒✣❆❁✒✔ ❁✕✓✒✜✣❆✕✜ ✜✒✗❍✚✣❍❃✗✙❃✘■ ✘✒❂✚✓✜✕✘ ❈✕✜ ✘✿✙❃❈✢❋ ✑✕ ✕✔✒✜✖✕✜
szükségtelenül terhelik, akkor ez a kopás felgyorsul és tönkremehet.

REMS Power-Press és REMS Akku-Press esetében tartsuk az biztonsági 
✜❉✒❍❆✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ▼➇❖ ❍✿✜❀✕❀❀✿❅ ✣✢◗✜❉✒❍❈✕❇ ✕❍❑❅ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■
teljesen bezár, melyre akusz✙✿✘✛✓ ❊✢✣✔❃✓ ▼✘✕✙✙✕✜✚✓❖ ❁❑❈❊✕ ❄✢✣ ✕ ☎❅❉✢✣❍✢✙❋ ❭
visszahajtógombot (10) mindaddig nyomjuk, ❍❑❅ ✕ ❂✗❃✓❅✥✗❅✤✘ ▼❱❖ ✙✢✣❊✢✓✢✜
vissza nem futottak.

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V 
ACC, REMS Akku-Press ACACC, REMS Akku-Press ACC, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, REMS 
Power-Press AC C és REMS Power-Press XL ACC esetében tartsuk az 
biztonsági nyomókapcsolót (8) mindaddig lenyomva, amíg a présfogó, illetve 
✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ✙✢✣❊✢✓✢✜ ✖✢✔✚✗❋ ❭ ✖✢❄✢❊✢✔✢✙✙ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✛✙✚✜ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂
automatikusan visszafutásra kapcsol (kényszervezérlés). Ezt egy hangjelzés 
(roppanó hang) jelzi.

REMS Akku-Press 22 V ACC esetén a biztonsági nyomókapcsolót (8) addig 
✙✕✗✙✓✕ ✣✢✜❉✒❍❈✕❇ ❍❑❅ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆ ❈✕❅❉ ✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ✙✢✣❊✢✓✢✜ ✜✢❍ ✔✚✗❆❀✿✘❋ ❭
❂✗❃✓✢✣❃✓ ✖✢❄✢❊✢✔❃✓✢ ✛✙✚✜ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ✕✛✙✒❍✕✙✿✘✛✓✕✜ ❈✿✓✓✔✕❊✚✗ ▼✘✥✙✢✣✢✔✤
✓✒✗✗✢✜❀❖❋ ❭ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✘✿❊✢✣✔❃✓❃✜✢✘ ▼❙➇❖ ✓✔❑✜✢✓ ❬❼✹◗❊✢ ✕✔✙ ❍✛✙✕✙❊✕❇ ❁✒❅❉
✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓✕ ✕ ❍✢❅✕❀✒✙✙ ❃✗✙❃✘✢✘✢✜ ✖✢✣●✣ ❈✕✜◗✢❇ ✣✚✓❀ ✕ ❘❋❾❋
fejezetet.

 A présfogót, Mini présfogót kézzel annyira nyomjuk össze, Mini köztes fogó, 
❁✒❅❉ ✕✔ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂❂✢✣ ✢❅❉●✙✙ ✕ ❂✗❃✓☎✙✙✿✜❅✗✤✣ ✣✢❈✢❁✢✙✤ ✣✢❅❉✢✜❋ ❭ ✘✥✔✙✢✓
présfogót kézzel annyira nyomjuk össze hogy az a meghajtógéppel együtt a 
❂✗❃✓❅❉■✗■✗✤✣ ✣✢❈✢❁✢✙✤ ✣✢❅❉✢✜❋❭ ❂✗❃✓❅❉■✗■✙ ✘❃✔✔✢✣ ✕✜✜❉✿✗✕ ✜❉✒❍❊✛✘ ✥✓✓✔✢❇ ❁✒❅❉
✕✔ ✕ ❂✗❃✓☎✙✙✿✜❅✗✤✣ ✣✢❈✢❁✢✙✤ ✣✢❅❉✢✜❋

➈➉➊➉➋➉ ➌➍➎➏➐➑➒➓iztonság
 A REMS Power-Press SE esetén a préselés a biztonsági nyomókapcsoló (8) 

❄✢✣✢✜❅✢❀❃✓❃❈✢✣ ❄✢❊✢✔✤❀✿✘ ✖✢❋ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆ ❍✢❏❁✕✜✿✘✕✿ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✕ ❃✗❀✢✘❃✖✢✜ ✕
❂✗❃✓❅✥✗❅✤ ❈❃❅❁✢✣❉✔✢✙❃✖✢✜ ✢❅❉❇ ✕ ❄✒✗❅✕✙❆✜❉✒❍✕✙❃✘✙❆✣ ❄●❅❅✤ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿
❏✓❽✓✔❆✘✕❂❏✓✒✣❆ ✿✓ ❍■✘✥❀✿✘❋ ❭ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿ ❏✓❽✓✔❆✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ✜✢ ✙✢✗❁✢✣❊✢
szükségtelenül! A REMS Power-Press SE emellett biztonsági elektronikával 

➔→➣ ➔→➣
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van ellátva, amely túlterhelés esetén kikapcsolja a meghajtót. Ha a présfogók 
▼◆❖ ❃✓ ✕ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘ ▼❙❚❖ ✙✢✣❊✢✓✢✜ ✔✚✗❆❀✜✕✘ ▼✣✚✓❀➅ ❘❋◆❖❇ ✕✘✘✒✗ ✢✔ ✜✢❍ ✘✗✿✙✿✘✛✓❋
✑✕ ✕✔✒✜✖✕✜ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ✕ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✙✢✣❊✢✓ ✖✢❄✢❊✢✔❃✓✢ ✢✣✤✙✙ ✘✿✘✕❂❏✓✒✣ ▼✕
présfogók, présbetétek nem teljesen zártak, lásd: 3.1.), akkor nem szabad 
tovább dolgozni, és a meghajtógépet egy megbízott REMS márkaszervizzel 
haladéktalanul át kell vizsgáltatni/meg kell javíttatni.

 A REMS Power-Press és REMS Akku-Press automatikusan fejezi be a prése-
lési folyamatot egy akusztikus jelzés (kattanás) leadásával.

 A REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 
22 V ACC, REMS Akku-Press AC22 V ACC, REMS Akku-Press ACC, C, REMS Akku-Press 22 V ACC, REMS Akku-
Press XL 45 kN 22 V ACC, REMS Power-Press ACC és REMS Power-Press 
XL ACC automatikusan fejezi be a préselési folyamatot egy akusztikus jelzés 
(kattanás) leadásával és automatikusan fut vissza (kényszervezérlés).

❿➀➁➂➃➄➁❿➃   
�✲✪✶ ✪ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝ ❤✬❪✬ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝ ✯✰✱✲✼❛✐✰✐ ❵✪✮✪❧✬❪✹ ✪ ✯✰✱✲✲❫✳✼❧✳❪✲
✹✳✮❜✳✲ ❫✭✰❣✫✭✲✪✶❡✰ ❜❦❪ ✮✱✹✰✳ ✹❦✶✱✮✳✹✳✲ ✯✰✱✲✳✮✱✲✧ ✁✰✱✲❢❡✼❣❝ ❤✬❪✬ ✯✰✱✲❢❡✼❣
✴★✧ ✭✵✰✪✂❝ ✯✰✱✲✼❛✐✰✐ ✴✁✩✸✦✄✂ ✴☎✆✧ ✭✵✰✪✂ ✱✲ ♥✝✄ ✯✰✱✲✼❛✐✰✐ ✴✁✩✸☎✄✂ ✴☎★✧ ✭✵✰✪✂
❞✪✲❫❪✭✮✪✹✪✶❡✰ ✪ ✵✳❢✳❜✳❫✳✹✹ ✯✰✱✲✳✮✱✲ ♠✹✭❪ ❴✼❛✳✮❜✳❪ ✪ ✯✰✱✲✯❡❢✭✶ ✴★✆✂ ✹✳✮❜✳✲
❫✭✰❣✫✭✲✭✰✪ ✞✎✟ ✳✲✳✹✱❪✧ ✴♥☛✂ ✯✰✱✲❢❡✼❣ ✴★✽✧ ✭✵✰✪✂ ✱✲ ✴✠✂ ✯✰✱✲❢❡✼❣ ✴★✡✧ ✭✵✰✪✂
❞✪✲❫❪✭✮✪✹✪✶❡✰ ✪ ✵✳❢✳❜✳❫✳✹✹ ✯✰✱✲✳✮✱✲ ♠✹✭❪ ❴✼❛✳✮❜✳❪ ✪ ✯✰✱✲✯❡❢✭✶ ✴★✆✂ ✹✳✮❜✳✲
❫✭✰❣✫✭✲✭✰✪ ❧✬❪✫ ✞✎✟❝ ❧✬❪✫ ✪ ❵✳✮✳ ✲❫✳❧✵✳❪ ✮✱❵✺ ✞✄✟ ✳✲✳✹✱❪✧ ✁✰✱✲✼❛✐✰✐
✴✁✩✸✦✠✂ ✴★✻✧ ✭✵✰✪✂ ✱✲ ☛☞ ✯✰✱✲✼❛✐✰✐ ✴✁✩✸✦✠✂ ❞✪✲❫❪✭✮✪✹✪✶❡✰ ✪ ✵✳❢✳❜✳❫✳✹✹
✯✰✱✲✳✮✱✲ ♠✹✭❪ ❴✼❛✳✮❜✳❪ ✪ ✯✰✱✲✲❫✳✼❧✳❪✲✳✶ ✴☎★✂ ✹✳✮❜✳✲ ❫✭✰❣✫✭✲✭✰✪ ❧✬❪✫
✞✎✟❝ ❧✬❪✫ ✪ ❵✳✮✳ ✲❫✳❧✵✳❪ ✮✱❵✺ ✞✄✟ ✳✲✳✹✱❪✧ ✌✪ ✪ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝ ❤✬❪✬ ✯✰✱✲❢❡✼❣❝
✯✰✱✲✼❛✐✰✐ ✬✮✮✳✹❵✳ ✪ ✯✰✱✲✲❫✳✼❧✳❪✲ ❫✭✰✭✲✪✶❡✰ ❜✳✮✳❪✹✺✲ ✲❡✰❜✪ ✶✳✮✳✹✶✳❫✬✶ ✪
✯✰✱✲✶❦✯✳❪❛✳❪❝ ✮✳❞✳✹❝ ❞❡✼❛ ✪ ✯✰✱✲✳✮✱✲ ❞✬✵✭✲❝ ✬✮✮✧ ✹❦❧✍✹✳✹✮✳❪ ✴✮✫✧ ✝✧
✎❫✳❧❫✪❵✪✰❡✶✂✧

3.1.3. Munkabiztonság
❭ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅ ❃✗❀✢✘❃✖✢✜ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✘✢✙ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿ ❃✗✿✜✙✤✘✕❂❏✓✒✣❆✘✘✕✣ ▼➇❖
✣✚✙✙✚✘ ✢✣❇ ❍✢✣❉✢✘ ❍✿✜❀✢✜✘✒✗ ✣✢❁✢✙✤❈❃ ✙✢✓✔✿✘❇ ❀✢ ✢✣✓✤✓✒✗✖✕✜ ❈✢✓✔❃✣❉ ✢✓✢✙❃✜ ✕
meghajtógépek azonnali leállítását. A meghajtógépek bármely állásban vissza-
futásra kapcsolhatók. 

✦✧☎✧ ✎✏✬✭✮✬✲ ✯✰✱✲✳✶ ✴★☎✧❝ ★✦✧ ✭✵✰✪✂
❭✔ ✕✑✿✚✣✿✓ ❂✗❃✓✢✘✢✜ ●❅❉✢✣✜✿ ✘✢✣✣ ✕ ✘●✣✥✜✖✥✔✤ ❍✛✜✘✕✙✕✗✙✒❍✚✜❉✒✘✗✕❋ ❼✔✢✘✗✢ ✕
mindenkor érvényes REMS kereskedelmi dokumentumok érvényesek. Lásd 
még: www.rems.de ✒ ❬✢✙✥✣✙❃✓✢✘ ✒ ✓✢✗❍❃✘✘✕✙✕✣❆❅✛✓✒✘ ❃✓ ◗❂✗✒✓❂✢✘✙✛✓✒✘❋
Ügyeljen rá, hogy a présfejet (14) úgy helyezze fel a meghajtóra, hogy a préselés 
✣✢❁✢✙✤✣✢❅ ✢❅❉ ❍✢✜✢✙✖✢✜ ✢✣❈❃❅✢✔❁✢✙✤ ✣✢❅❉✢✜❋ ✴✿✔✒✜❉✒✓ ✢✓✢✙✢✘✖✢✜ ✢✔ ✜✢❍
✣✢❁✢✙✓❃❅✢✓❇ ✿✣❉✢✜✘✒✗ ✢✣✤❂✗❃✓✢✣❃✓✙ ❃✓ ✘❃✓✔✗✢ ❂✗❃✓✢✣❃✓✙ ✘✢✣✣ ❈❃❅✢✔✜✿❋ ❼✜✜✢✘ ✓✒✗✚✜
a második lépéshez az egyik vagy mindkét présfejet 180°-kal elfordítva kell 
✖✢✙✢✜✜✿❇ ❁✒❅❉ ✓✔■✘✢✖✖ ✣✢❅❉✢✜ ✕ ✘✥✔✙●✘ ✣❃❈✤ ✙✚❈✒✣✓✚❅❋

3.2.1. REMS Ax-Press 30 22 V (22 V 13. ábra)
❭✔ ✢✣✤✓✔✢✗✢✣✙ ✙✒✣❀❆❁●❈✢✣❉✢✓ ✘✕❂❏✓✒✣✕✙✒✙ ❁✢✣❉✢✔✔●✘ ✖✢ ✕ ❂✗❃✓❄✢❊✢✘✖✢ ▼◆❯❖❋✓✕✗✙✓✛✘
a meghajtógépet a nyakfogantyúnál (6) és a kapcsolófogantyúnál (9). Mindaddig 
tartsuk lenyomva az biztonsági nyomókapcsolót (➇❖❇ ✕❍❑❅ ✕ ✙✒✣❀❆❁●❈✢✣❉ ✕ ☎✙✙✿✜❅
támasztóvállához nem ér. Ezt egy akusztikus jelzés (kattanás) is jelzi. A REMS 
Ax-Press 30: a préselés után a meghajó gép automatikusan átkapcsola vissza-
menetbe (kényszermenet). Ezt akkusztikus szignál is jelzi (kattanik). A REMS 
Ax-Press 40: nyomja meg a gombot, hogy az eredeti helyzetbe (13) kerüljön 
vissza (14) a présfejek vissza húzódnak.

❭❍✢✜✜❉✿✖✢✜ ✕ ❂❃✗✓❄✢❊✢✘✘✢✣ ✙✥✗✙❃✜✤ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✖✢❄✢❊✢✔❃✓✢ ✛✙✚✜ ✜❉❑✣✚✓ ✘✢✣✢✙✘✢✔✿✘
✕ ✜❉✒❍✚✓❅❉■✗■ ❃✓ ✕✔ ✿❀✒❍ ❅✕✣✣❃✗❊✕ ✘✥✔✥✙✙❇ ✕ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ❁✿✖✚✓❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ✙✥❍❑✙✢✙✣✢✜
lehet (lásd 5. Üzemzavarok). Olvassa el a megmunkálandó nyomóhüvely 
rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, 
valamint tartsa is be ezeket.

✠✡☛☞✌✍✎✏✠✡☛☞✌✍✎✏   
✄✪✮✳✲✳✹❵✳✲❫✱✮❛✔ ✕✳ ❪❛✖✮❜♠❪✶ ✪ ❧❡❫✼✭✲✵✪❪ ✮✱❵✺ ✯✰✱✲❢✳❜✳✶ ✴★♥✂ ✖✹❜✭✵✪✔

3.2.2. REMS Ax✗✘✙✚➒➒ ➋✛ 22 V ✜✢✢✣ ✤✥➌✦ ✜✧✗✘✙✚➒➒ ➋✛ ★ 22 V ACC (22 V 12. ábra)
✑✢✣❉✢✔✔✢ ✕ ❂✗❃✓❄✢❊✖✢ ▼◆❯❖ ✕✔ ✢✣✤✓✔✢✗✢✣✙ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉✢✓ ✘✥✙❃✓✙❋ ❭❀✒✙✙ ✢✓✢✙✖✢✜
a REMS Ax-Press 25 L ACC szerszámnál a présfejek szorosabb elhelyezke-
❀❃✓❃❁✢✔ ✓✔●✘✓❃❅✢✓ ✣✢❁✢✙ ✕ ✘●✣✓✤ ❂✗❃✓❄✢❊ ✘✥✔❃❂✓✤ ❂✒✔❑❏✿❆✖✕ ❈✕✣❆ ✚✙❁✢✣❉✢✔❃✓✢❋
A meghajtógépet vagy egy kézzel a kapcsolófogantyúnál (9), vagy két kézzel 
a nyakfogantyúnál (6) és a kapcsolófogantyúnál (9) kell tartani. Az biztonsági 
✜❉✒❍❆✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ▼➇❖ ❍✿✜❀✕❀❀✿❅ ✙✕✗✙✓✛✘ ✣✢✜❉✒❍❈✕❇ ✕❍❑❅ ✕ ✙✒✣❀❆❁●❈✢✣❉ ✕ ☎✙✙✿✜❅
támasztóvállához nem ér. A meghajtógép ezután automatikusan visszafutásra 
kapcsol (kényszermenet).

❭❍✢✜✜❉✿✖✢✜ ✕ ❂❃✗✓❄✢❊✢✘✘✢✣ ✙✥✗✙❃✜✤ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✖✢❄✢❊✢✔❃✓✢ ✛✙✚✜ ✜❉❑✣✚✓ ✘✢✣✢✙✘✢✔✿✘
✕ ✜❉✒❍✚✓❅❉■✗■ ❃✓ ✕✔ ✿❀✒❍ ❅✕✣✣❃✗❊✕ ✘✥✔✥✙✙❇ ✕ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ❁✿✖✚✓❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ✙✥❍❑✙✢✙✣✢✜
lehet (lásd 5. Üzemzavarok). Olvassa el a megmunkálandó nyomóhüvely 
rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, 
valamint tartsa is be ezeket.

❭✔ ✠☛ ✙✒✣❀❆❁●❈✢✣❉✢✓ ✗✢✜❀✓✔✢✗✜❃✣ ✢❅❉ ❏✓✤❍❃✗✢✙❁✢✔ ✘●✣✥✜✖✥✔✤ ❂✗❃✓❄✢❊✢✘✗✢ ❈✕✜
szükség. Olvassa el a megmunkálandó nyomóhüvely rendszer gyártója/forgal-
mazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, valamint tartsa is be 
ezeket.

✠✡☛☞✌✍✎✏✠✡☛☞✌✍✎✏   
✄✪✮✳✲✳✹❵✳✲❫✱✮❛✔ ✕✳ ❪❛✖✮❜♠❪✶ ✪ ❧❡❫✼✭✲✵✪❪ ✮✱❵✺ ✯✰✱✲❢✳❜✳✶ ✴★♥✂ ✖✹❜✭✵✪✔

✦✧✦✧ �✲✺✹❡✶❡❫❣

3.3.1. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC Cu befogóberendezéssel (10. ábra)
☛✢✔✢✓✓✢ ✖✢ ●✙✘✥✔❃✓✿❅ ✕ ❏✓✤✖✢ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙❇ ❍✕❊❀ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙✟❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙
✜❉✒❍❊✕ ✕ ❏✓✤ ❄✢✣❃❋ ✞✕❂❏✓✒✣❊✕ ✖✢ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙❋ ✑✕ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊ ✘✿✜❉❑✣✿✘❇ ✕
meghajtógép automatikusan hátramenetbe kapcsol, és a tágítófej visszazáródik. 
Olvassa el a használt rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési 
és beépítési útmutatót, valamint tartsa is be ezeket.

3.3.2. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC P befogóberendezéssel (10. ábra)
✑❽✔✔✕ ✗✚ ✕ ❏✓✤✗✢ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉✙❇ ❈✢✔✢✓✓✢ ✖✢ ●✙✘✥✔❃✓✿❅ ✕ ❏✓✤✖✢ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙❇
❍✕❊❀ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙✟❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ✜❉✒❍❊✕ ✕ ❏✓✤ ❄✢✣❃❋✞✕❂❏✓✒✣❊✕ ✖✢ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙
▼➇❖❋ ✩❅❉✢✣❊✢✜ ✗✚❇ ❁✒❅❉ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ✕ ✙✚❅❑✙✚✓ ✓✒✗✚✜ ✕ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✙✤✣ ✘✢✣✣✤ ✙✚❈✒✣◗
ságra legyen, különben a tágítópofák (17) meghajolhatnak vagy eltörhetnek. 
❭❀❀✿❅ ✙✕✗✙✓✕ ✣✢✜❉✒❍❈✕ ✕ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✿ ✜❉✒❍❆✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ▼➇❖❇ ✕❍❑❅ ✕ ❏✓✤ ✘✿ ✜✢❍
tágul. Ezt egy hangjelzés (roppanó hang) is jelzi. Szükség esetén végezzen 
✙✥✖✖✓✔✥✗ ✙✚❅❑✙✚✓✙❋ ❼✘✥✔✖✢✜ ✕ ❏✓✥❈✢✙ ☎✜✒❍✕✜ ❄✒✗❅✕✓✓✕❋ �✣❈✕✓✓✕ ✢✣ ✕ ❁✕✓✔✜✚✣✙
rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, 
valamint tartsa is be ezeket.

3.3.3. REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC P-CEF befogóberendezéssel, REMS Power-
Ex-Press P-CEF ACC (10., 11. ábra)

 Olvassa el a használt rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési 
❃✓ ✖✢❃❂❑✙❃✓✿ ❽✙❍✛✙✕✙❆✙❇ ❈✕✣✕❍✿✜✙ ✙✕✗✙✓✕ ✿✓ ✖✢ ✢✔✢✘✢✙❋✓✒✣❊✕ ❄✢✣ ✕ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ❍❃✗✢✙■
❅❉■✗■✙ ✕ ❏✓✤✗✢❋ ✓✒✣❊✕ ✖✢ ✕ ✙✒✘✒✔❆❄✢❊✢✙ ✕ ❏✓✤✖✢ ●✙✘✥✔❃✓✿❅ ❃✓ ✜❉✒❍❊✕ ✕ ✙✒✘✒✔❆❄✢❊✢✙❇
✿✣✣❋ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ✕ ❏✓✤ ✢✣✣✢✜❃✖✢✜❋ ✞✕❂❏✓✒✣❊✛✘ ✖✢ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ▼➇❖❋ ✾✿✛✙✚✜
a tokozófej kinyílt, a gép automatikusan visszamenetbe kapcsol és a tokozófej 
ismét bezárul. A REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC tartsuk az biztonsági 
nyomókapcsolót (8) tovább nyomva és toljuk beljebb a tokozófejet, ill. a 
meghajtószerszámot. Eközben a csövet enyhén elferdítani. Mindaddig ismételjük 
✕ ✙✒✘✒✔✚✓✿ ❄✒✣❉✕❍✕✙✒✙❇ ✕❍❑❅ ✕ ✙✒✘✒✔❆❄✢❊✢✙ ▼◆➆❖ ●✙✘✥✔❃✓✿❅ ✖✢ ✜✢❍ ✙✒✣✙✛✘ ✕ ❏✓✤✖✢❋
A REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC szerszám esetében minden tágítási 
folyamat után engedje el a biztonsági nyomókapcsolót (8), várja meg, míg a 
tágítótüske teljesen visszahúzódik, fordítsa el a csövet, majd nyomja meg újból 
a biztonsági nyomókapcsolót (8). Ismételje meg többször a tágítási folyamatot, 
❍❑❅ ✕ ✙✚❅❑✙❆❂✒❄✚✘ ▼◆➆❖ ●✙✘✥✔❃✓✿❅ ✖✢ ✜✢❍ ✙✒✣❁✕✙❆✘ ✕ ❏✓✤✖✢❋ �✣❈✕✓✓✕ ✢✣ ✕ ❁✕✓✔✜✚✣✙
rendszer gyártója/forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, 
valamint tartsa is be ezeket.

✦✧♥✧ ✎ ✼✱✯ ✭✮✮✪✯❡✹✭❪✪✶ ❢✳✮❴✼❛✳✮✳✹✳ ✪❫ ✪✶✶♠ ❧✱✮❛✮✳❧✳✰❴✮✱✲ ✳✮✮✳❪✬ ❵✱✫✳✮❧✱❵✳✮
❙❚◆◆❋ ❚◆❋ ❚◆◗✙✤✣ ❍✿✜❀✢✜ P❼✾❨ ✕✘✘✛✓ ❂✗❃✓❅❃❂ ✘❃✙✓✔❑✜■ ✔✥✣❀✟❂✿✗✒✓ ❬❼✹◗✢✓
✙✥✣✙❃✓✘✿❊✢✣✔✤✓ ▼❙❘❖ ✢✣✢✘✙✗✒✜✿✘✛✓ ❅❃❂✚✣✣✕❂✒✙◗❄✢✣●❅❉✢✣✢✙✙✢✣ ✗✢✜❀✢✣✘✢✔✿✘❋ ❭ ❬❼✹
✔✥✣❀✢✜ ❈✿✣✚❅❑✙❇ ❁✕ ✕✔ ✕✘✘✛ ✙✢✣❊✢✓✢✜ ✙✥✣✙✥✙✙❇ ❈✕❅❉ ✢✣✢❅✢✜❀✤✢✜ ✙✥✣✙✥✙✙ ✚✣✣✕❂✒✙✖✕✜
van. Ha a LED pirosan világít az akkumulátort fel kell tölteni. Amennyiben ez 
az állapot a préselés közben következik be, a ciklust nem lehet befejezni, a 
préselést az újonnan feltöltött Li-Ion akkumulátorral kell befejezni. Ha a munkagép 
használaton kívül van, a LED kb. 2 óra múltán elalszik, majd az újbóli használatkor 
megint világít. 

✦✧✝✧ ✎ ☎★❝♦ ✠✸❡✲ ☞✬✸✬❡❪ ✪✶✶♠ ✹❦✮✹✱✲❜✳✮❫✺ ❢❡✶❡❫✪✹✶✬❜✳✮❫✱✲✲✳✮ (26)
❭ ✙✥✣✙❃✓❊✢✣✔✤ ❄✒✘✒✔✕✙✘✿❊✢✣✔❃✓✓✢✣ ✕✔ ✕✘✘✛ ✙✥✣✙❃✓✿ ✚✣✣✕❂✒✙✚✙ ❯ ❬❼✹ ✓✢❅❑✙✓❃❅❃❈✢✣
jeleníti meg. Az akku ikonnal ellátott gomb megnyomása után legalább egy 
LED néhány másodpercre felvillan. Minél több LED világít zölden, az akku 
annál jobban fel van töltve. Ha egy LED piros színnel villog, akkor az akkut fel 
kell tölteni.

✦✧♦✧ ✁✰✱✲✳✮✺ ❪❛❡❧✭✲ ✳✮✮✳❪✺✰❫✱✲✳❝ ✩✪❤✠ ✎✶✶♠✸✁✰✳✲✲ ☎☎ ✠ ✎�� ✴♥✧ ✭✵✰✪✂
 REMS Akku-Press 22 V ACC présgépen préselés közben a rendszer felügyeli 

✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓✙❋ ❭ ❂✗❃✓✢✣❃✓✿ ❄✒✣❉✕❍✕✙ ✖✢❄✢❊✢✔❃✓✢ ✛✙✚✜ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓
✘✿❊✢✣✔❃✓❃✜✢✘ ▼❙➇❖ ❬❼✹◗❊✢ ❄✢❁❃✗✢✜ ❈✿✣✚❅❑✙❇ ❁✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✕❍✢❅✕❀✒✙✙ ✕❀✕✙✒✘✒✜
✖✢✣●✣ ❈✒✣✙✫ ❂✿✗✒✓✕✜ ❈✿✣✚❅❑✙❇ ❁✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✘✿✓✢✖✖ ❈✒✣✙ ✕ ❍✢❅✕❀✒✙✙ ✕❀✕✙✜✚✣✫
❂✿✗✒✓✕✜ ❈✿✣✚❅❑✙ ❃✓ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ✣✢✘✕❂❏✓✒✣❇ ❁✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✜✕❅❉✒✖✖ ❈✒✣✙❇
mint a megadott adat. Nyomja meg és tartsa nyomva a visszaállítógombot (13) 
✕❀❀✿❅❇ ✕❍❑❅ ✕ ❂✗❃✓❅✥✗❅✤✘ ✙✢✣❊✢✓✢✜ ❈✿✓✓✔✕ ✜✢❍ ❁❽✔❆❀✙✕✘❋ ✑✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓
a megadott adaton kívül volt, akkor újra elindítható a préselési folyamat, ekkor a 
❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✘✿❊✢✣✔❃✓❃✜✢✘ ❬❼✹◗❊✢ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✘✥✔✖✢✜ ❽❊✗✕ ❄✢❁❃✗✢✜ ❈✿✣✚❅❑✙❋ ✞✖❋ ❙
❂✢✗❏ ❈✚✗✕✘✒✔✚✓✿ ✿❀✤ ✛✙✚✜ ✕ ❬❼✹ ✘✿✕✣✓✔✿✘❇❍✕❊❀ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ❽❊✖❆✣✿ ✖✢✘✕❂❏✓✒✣✚✓✚✙
✘✥❈✢✙✤✢✜ ✿✓❍❃✙ ❈✿✣✚❅❑✙❋ ✑✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✘✿❊✢✣✔❃✓✢ ❂✿✗✒✓✕✜ ❈✿✣✚❅❑✙❇ ✕✘✘✒✗
✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✖✢✜ ✕❊✚✜✣✕✙✒✓ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✙✜✿✟
karbantartatni.

❿➀➁➂➃➄➁❿➃   
✬✭ ✭ ❅✮❁✯✰✱✼ ✲✳✴✵✶✯ ✭ ✵✰✷✭❀✴✸✸ ✭❀✭✸✴✹✴✲ ✺✰✱✻✱ ✸✭✱✶✱✼✭✸✾ ❁✯ ✭ ❅✮❁✯✰✱✼ ✲✳✴✵✶✯
✹✽✾✰✱✿❁✯❁✲✰✹ ❀❁❂❃✾✰ ❄❈❅❆ ❇✰✼❁✮✰✲ ❇✽✱✶✷✽✸❈ ✭✹✹✴✮ ✭✱✭❅❇✰✸✼✰✲ ✭✺✺✾✱ ✹✰✱✱ ✹✽✽✲❀✻✱✲✽❈
✼✴✷✳ ✭ ❅✮❁✯✰✱❁✯✽ ❇✴✱✳✭✵✭✸ ❇❁✷❁✲ ✭ ❅✮❁✯❇✴✷✾❈ ✭ ❅✮❁✯✷✳❉✮❉❈ ✭ ❅✮❁✯✯✿✰✷✵✰✲✯ ✿✶✮❇✭
volt. ❊ ✸✰✱✾✰✯ ✿✶✮✶✯✸ ✵✽✲❀✰✲ ❅✮❁✯✰✱❁✯✽ ❇✴✱✳✭✵✭✸✲✶✱ ✵✰✷ ✹✰✱✱ ❋✷✳✰✱✲✽❈ ✱✶✯❀● ❍■❃■

✦✧✽✧ ✏✭✯✳✼❛✲✱✼ ✴✹✪✰✹❡❫✱✶ ❏✬✶✶✲❫✭❧✷ ✝✽★✝✦✝❝ ✝✽★✝♦✝❝ ✝✽★✝♦✽❝ ✝✽★✝✽✡✂
 A tápegységek az akkus szerszámok hálózatról való üzemeltetésére szolgálnak. 

❭ ✗✢✜❀✢✣✙✢✙❃✓✓✔✢✗■ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✛✘ ✕ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✿ ✚✙✙✢✘✿✜✙❃✓✖✢✜ ▼❙❙❋ ✚✖✗✕❖ ❈✕✜
✿✓❍✢✗✙✢✙❈✢❋❭ ✙✚❂✢❅❉✓❃❅✢✘ ✙❽✣✚✗✕❍◗ ❃✓ ❁✤❍❃✗✓❃✘✣✢✙◗❈❃❀✢✣✢❍❍✢✣ ❈✕✜✜✕✘ ✢✣✣✚✙❈✕❋
Az üzemi állapotot egy LED jelzi. Ha a LED világít, akkor a tápegység üzemkész. 
Ha a LED kialszik vagy villog, akkor túláram vagy túlmelegedés lépett fel. Ez 
✿❀✤ ✕✣✕✙✙ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✕ ✜✢❍ ✣✢❁✢✙✓❃❅✢✓❋ ❼❅❉ ✕❀✒✙✙ ❈✚✗✕✘✒✔✚✓✿ ✿❀✤
után a LED ismét zöld színnel világít és a munka folytatható.

❿➀➁➂➃➄➁❿➃

 A tápegységek a szabadban nem használhatók.
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�✁ ✂✄✁✂✄☎✟✆✝☎✟

❭ ❂✗❃✓✢✣✤ ✖✢✗✢✜❀✢✔❃✓✢✘ ✘✚✗✢✓✢✙✢✿✜✢✘ ✢✣✘✢✗●✣❃✓✢ ❈❃❅✢✙✙ ●❅❉✢✣❊✢✜ ✕✗✗✕❇ ❁✒❅❉ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■❇ ☎✙✙✿✜❅ ❃✓ ✕ ❂✗❃✓❅❃❂ ✘✥✔✥✙✙❇ ✾✿✜✿ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆❇ ✒✣❉✕✜
❍✛✜✘✕❁✢✣❉✔✢✙✢✘✖✢✜❇ ❍✿✜✙ ✕ ◆❯◗✢✓✙✤✣ ✕ ◆❾◗✢✓ ✚✖✗✚✿❅ ✖✢❍✛✙✕✙✒✙✙ ❂❃✣❀✚✘✒✜ ✣✚✙❁✕✙❆❇ ✜✢ ❊✥❊❊✥✜ ✣❃✙✗✢ ❄✢✓✔●✣✙✓❃❅❋

✠✡☛☞✌✍✎✏✠✡☛☞✌✍✎✏   
✑✒✓✓✔✕✖✖ ✗✕✘✙✚✗✒✔✚✓ ✛✙✚✜ ✕ ✢✣✤✓✓✔✥✗ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆ ✢❅❉✓❃❅✢✙ ✕✔ ❽❊✗✕❄✢✣❁✕✓✔✜✚✣✚✓ ✢✣✤✙✙❇ ✕✔ ✿✜❀❑✙✙❆ ❅✒❍✖✖✕✣❇ ✚✣✣❑✙✓✕ ❈✿✓✓✔✕ ✕ ✜❉✒❍✚✓✙ ✕✔ ✢✗✢❀✢✙✿ ✚✣✣✚✓✖✕❋ ✓✿✣✒✓ ❂✗❃✓✢✣❃✓✙
végezni, ha a szelep beszorult vagy nehezen jár. A meghajtógépet felülvizsgálatra megbízott REMS márkaszerviznek adja le.

5.1. ✌✬✵✪✷ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆ ✜✢❍ ❍■✘✥❀✿✘❋

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ Elkopott szénkefék. ✟ Az elkopott szénkeféket (Esetlegesen az egyirányú motort DC-Motor) 
cseréltesse egy erre képesített szakemberrel vagy egy megbízott REMS 
márkaszervizzel.

✟ A csatlakozókábel hibás (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, 
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC, 
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC).

✟ A csatlakozókábelt cseréltesse egy erre képesített szakemberrel vagy egy 
megbízott REMS márkaszervizzel.

✟ Az akku lemerült vagy hibás (REMS akkus meghajtó). ✟ ✓✥✣✙✓✢ ❄✢✣ ✕✔ ✕✘✘✛✙ ❅❉✒✗✓✙✥✣✙✤❈✢✣❇ ❈✕❅❉ ❏✓✢✗❃✣❊✢ ✘✿ ✕✔ ✕✘✘✛✙❋
✟ A meghajtó hibás. ✟ ❊✵✰✷✼✭✾✸✾✷❁❅✰✸ ✵✰✷✺✽✿✴✸✸ ✠❁✡☛ ✵✶✮✹✭✯✿✰✮❇✽✿✿✰✱ ✰✱✱✰✲✼✮✽✿✸✰✯✯✰☞✾✭❇✽✸✸✭✯✯✭ ✵✰✷.

4✁ ✌✍✎✄✍✏✝✍✎✝☎✟

Javasoljuk, hogy a REMS meghajtógépet, valamint az összes szerszámot (pl. 
❂✗❃✓❄✒❅❆✘❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘❇ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆❈✕✣ ✢✣✣✚✙✒✙✙ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘❇ ✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆✘❇
❂✗❃✓❄✢❊✢✘❇ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✘❖ ❃✓ ✙✕✗✙✒✔❃✘✒✙ ▼❂✣❋ ✕✘✘✛✘❇ ❅❉✒✗✓✙✥✣✙✤❇ ✙✚❂✢❅❉✓❃❅❖ ✕ ✘✥❈✢✙✘✢✔✤
tervezett karbantartástól függetlenül legalább évente egyszer adja be egy 
❍✢❅❁✕✙✕✣❍✕✔✒✙✙ P❼✾❨ ✓✔✢✗✔✤❀❃✓✢✓ ●❅❉❄❃✣✓✔✒✣❅✚✣✕✙✿ ❍■❁✢✣❉✖✢ ✕✔ ✢✣✢✘✙✗✒❍✒✓
✘❃✓✔●✣❃✘✢✘ ❄✢✣●✣❈✿✔✓❅✚✣✕✙✚✗✕ ❃✓ ✿✓❍❃✙✢✣✙ ✢✣✣✢✜✤✗✔❃✓❃✗✢❋ Németországban az 
✢✣✢✘✙✗✒❍✒✓ ✘❃✓✔●✣❃✘✢✘ ✹✠❲ ☛✹❼ ❚➆❚◆◗❚➆❚❙ ✓✔✢✗✿✜✙✿ ✿✓❍❃✙✢✣✙ ✢✣✣✢✜✤✗✔❃✓❃✙ ✘✢✣✣
✢✣❈❃❅✢✔✜✿❇ ❃✓ ✕ ✹✑�☛ ✴✕✣✢✓✢✙❈❃❀✢✣❍✿ ✢✣✤❑✗✚✓ ❘❋❇ ❲❼✣✢✘✙✗✒❍✒✓ ✖✢✗✢✜❀✢✔❃✓✢✘
❃✓ ●✔✢❍✿ ✢✓✔✘✥✔✥✘❳ ❏❋ ✢✣✤❑✗✚✓✕ ✕ ❁✢✣❉✖✢✜ ❍❆❀✒✓❑✙❁✕✙❆ ✢✣✢✘✙✗✒❍✒✓ ●✔✢❍✿
✢✓✔✘✥✔✥✘✗✢ ❈✒✜✕✙✘✒✔❆✕✜ ✿✓ ❃✗❈❃✜❉✢✓❋ ❼❍✢✣✣✢✙✙ ☎❅❉✢✣✢❍✖✢ ✘✢✣✣ ❈✢✜✜✿ ❃✓ ✖✢ ✘✢✣✣
tartani a használat helyén országosan mindenkor érvényes biztonsági 
✗✢✜❀✓✔✕✖✚✣❉✒✘✕✙❇ ✙✥✗❈❃✜❉✢✘✢✙ ❃✓ ✢✣✤❑✗ásokat is.

♥✧★✧ ✒✳✮❴✮❵✬❫✲✼✭✮✭✲✓✔✪✰✵✪❪✹✪✰✹✭✲

✒✡☛☞✪☞❤✪✍✏✪✏✕✠   
✔✪✰✵✪❪✹✪✰✹✭✲✬ ✱✲ ❜✪❵✍✹✭✲✬ ❧♠❪✶✭✶ ✳✮✺✹✹ ❞✖❫❫✪ ✶✬ ✪ ❞✭✮❣❫✪✹✬ ❏✲✪✹✮✪✶❡❫❣✹❝ ✬✮✮✧
❵✳✼❛✳ ✮✳ ✪❫ ✪✶✶♠✹✔ Ezért ezeket a munkákat csak kiképzett szakember végez-
heti el.

❭ P❼✾❨ ▲✒✖✢✗◗▲✗✢✓✓ ❨❼ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✿✜✢✘ ❁✕❊✙❆❍■❈✢ ✜✢❍ ✿❅❃✜❉✢✣ ✘✕✗✖✕✜◗
✙✕✗✙✚✓✙❋❭❁✕❊✙❆❍■❈✢✘ ✙✕✗✙❆✓ ✔✓❑✗✒✔✚✓✖✕✜ ❄✛✙✜✕✘ ❃✓ ✢✔❃✗✙ ✘✢✜❃✓✙ ✜✢❍ ✿❅❃✜❉✢✣✜✢✘❋
A REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, REMS Power-Press ACC, 
REMS Power-Press XL ACC és REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC motornak 
✓✔❃✜✘✢❄❃✿ ❈✕✜✜✕✘❇ ❍✢✣❉✢✘ ✢✣✘✒❂✜✕✘ ❃✓ ✢✔❃✗✙ ✿❀✤✜✘❃✜✙ ✢✣✣✢✜✤✗❑✔✜✿❇ ✿✣✣❋ ❏✓✢✗❃✣✜✿
✘✢✣✣ ✤✘✢✙❋ �✓✕✘ ✢✗✢❀✢✙✿ P❼✾❨ ✓✔❃✜✘✢❄❃✘✢✙ ❁✕✓✔✜✚✣❊✒✜❋ ❭ P❼✾❨ ▲✒✖✢✗◗▲✗✢✓✓
SE meghajtó biztonsági csúszókapcsolóval van ellátva. Ez kopásnak van kitéve, 
✢❍✿✕✙✙ ✗✢✜❀✓✔✢✗✢✓✢✜ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✜✿❇ ✿✣✣✢✙❈✢ ❏✓✢✗❃✣✜✿ ✘✢✣✣❋ �✓✕✘ ✢✗✢❀✢✙✿ P❼✾❨
biztonsági csúszókapcsolót használjon. Azokban a megjajtó gépekben, melyek 
✕✘✘✛❍✛✣✚✙✒✗✗✕✣ ❍■✘✥❀✜✢✘ ✕ ✓✔❃✜✘✢❄❃✘ ✕✔ ✢❅❉✿✗✚✜❉❽ ❍✒✙✒✗✒✘ ▼✹�◗❍✒✙✒✗✒✘❖
esetében elhasználódnak. Ezeket nem lehet kicserélni, itt az egyirányú motort 
(DC-motort) kell kicserélni.  Minden elektrohidraulikus meghajtó motor esetében 
✢✣❁✕✓✔✜✚✣❆❀✜✕✘ ✕ ✙✥❍❑✙✤ ❅❉■✗■✘ ▼�◗❅❉●✗●✘❖❋ ❼✔✢✘✢✙ ✿❀✤✜✘❃✜✙ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✜✿ ✘✢✣✣❇
✿✣✣ ✘✿ ✘✢✣✣ ❏✓✢✗❃✣✜✿❋❲✢❍ ✘✿✢✣❃❅❑✙✤ ❂✗❃✓✢✗✤❇ ❈✕❅❉ ✒✣✕❊❄✒✣❉✚✓ ✢✓✢✙❃✖✢✜ ✕❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙
egy felhatalmazott REMS márkaszervíznek kell átvizsgálnia, ill. javítania.

❿➀➁➂➃➄➁❿➃

Sérült, vagy elhasználódott présfogókat, Mini présfogókat, köztes fogókat, 
❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙❇ ❂✗❃✓❄✢❊✢✘✢✙❇ ✙✒✘✒✔❆❄✢❊✢✘✢✙ ✜✢ ❁✢✣❉✢✔✔✢✜ ●✔✢❍✖✢❋

4.2. Ápolás

✒✡☛☞✪☞❤✪✍✏✪✏✕✠   
✌✖❫❫♠✶ ✶✬ ✪ ❞✭✮❣❫✪✹✬ ❏✲✪✹✮✪✶❡❫❣✹❝ ✬✮✮✧ ❵✳✼❛❴✶ ✮✳ ✪❫ ✪✶✶♠❧♠✮✭✹❡✰✹✔

❭ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙❇ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘✕✙❇ ✾✿✜✿ ✘✥✔✙✢✓
fogó, présfejeket és tokozófejeket, különösen azok foglalatait tartsuk tisztán. 
❭✔ ✢✗✤✓✢✜ ✓✔✢✜✜❉✢✔✢✙✙ ❄❃❍✕✣✘✕✙✗❃✓✔✢✘✢✙ ✙✿✓✔✙❑✙✓✕ ❍✢❅ ▼❂✣❋ P❼✾❨ �✣✢✕✜✾
(cikkszám: 140119) tisztítószerrel), és alkalmazzon korrózióvédelmet rajtuk.

❭❍■✕✜❉✕❅ ✕✣✘✕✙✗❃✓✔✢✘✢✙ ▼❂✣❋ ❁✚✔✕✘❇ ✕✘✘✛✘❖ ✘✿✔✚✗❆✣✕❅P❼✾❨�✣✢✕✜✾ ✙✿✓✔✙❑✙❆✓✔✢✗✗✢✣
▼❏✿✘✘✓✔✚❍➅ ◆❯❚◆◆❩❖ ❈✕❅❉ ✢✜❉❁❃✜ ✓✔✕❂❂✕✜✒✓ ❈❑✔✔✢✣ ❃✓ ✜✢❀❈✢✓ ✙✥✗✣✤✘✢✜❀✤❈✢✣
tisztítsa. Ne használjunk háztartási tisztítószert, mivel azok többféle vegyi 
✕✜❉✕❅✒✙ ✙✕✗✙✕✣❍✕✔✜✕✘❇ ❍✢✣❉✢✘ ✕❍■✕✜❉✕❅✗❃✓✔✢✘✢✙ ✘✚✗✒✓❑✙❁✕✙❊✚✘❋ ❨✢❍❍✿ ✢✓✢✙✗✢
se használjunk benzint, terpentinolajat, hígítószert, vagy hasonló termékeket 
❍■✕✜❉✕❅✗❃✓✔✢✘ ✙✿✓✔✙❑✙✚✓✚✗✕❋

 Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön az elektromos szerszámba folyadék. Az 
elektromos szerszámot soha ne merítse el folyadékban. 

✗➉➋➉➊➉ ✘✙➑➒✘✙✚✛➎✣ ➌✜✢✜ ✣✙➑➒✘✙✚✛➎✣ ✣✙➑➒✚✤➍✙➍➎✣ ➎➏✥✦✚➒ ✘✙✚✛➎✣ ➌✜✢✜ ➎➏✥✦✚➒ ✘✙✚✛➎
❭ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙ ❃✓ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘✕✙❇ Mini köztes 
fogókat ✗✢✜❀✓✔✢✗✢✓✢✜ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢❇ ❁✒❅❉ ✘✥✜✜❉✢❀❃✜❍■✘✥❀✜✢✘◗✢❋❭❀✒✙✙ ✢✓✢✙✖✢✜ogókat
tisztítsa meg a présfogókat, Mini présfogókat, köztes fogókat, Mini köztes 
❄✒❅❆✘✕✙❇ ❃✓ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙ ❃✓ ❅❃❂✒✣✕❊❊✕✣ ✘✢✜❊✢ ✖✢ ✕ ❂✗❃✓❂✒❄✚✘❇ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘ ❃✓
❂✗❃✓❅❉■✗■✘ ❏✓✕❂❊✕✿✙ ▼◆❙❖❇ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘✕✙❇ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘✕✙❇ ✾✿✜✿
✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘✕✙ ❃✓ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙ ▼◆❋❇ ❃✓ ◆➆❋✡❙◆❋ ✚✖✗✕❖ ✕✔✒✜✖✕✜ ✜✢ ✓✔✢✗✢✣❊✢ ✓✔❃✙❱
❭ ✓✔✢✜✜❉✢✔✤❀❃✓✢✘✢✙ ✙✚❈✒✣❑✙✓✕ ✢✣ ✕ ❂✗❃✓✘✒✜✙❽✗✗❆✣ ▼◆◆❇ ❙❙❖❋ P✢✜❀✓✔✢✗✢✓✢✜
✢✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ❈✕✣✕❍✢✜✜❉✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆
❃✓ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ❍■✘✥❀✤✘❃❂✢✓ ✚✣✣✕❂✒✙✚✙ ✖✢❁✢✣❉✢✔✢✙✙ ❂✗❃✓❄✿✙✙✿✜❅✢✜ ❈❃❅✔✢✙✙
❂✗❆✖✕❂✗❃✓✢✣❃✓✓✢✣❋ �✓✕✘ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ❈✕✣✕❍✿✜✙ ✕
présszegmens teljes záródásakor jön létre tökéletes préselés. Présfogó, Mini 
❂✗❃✓❄✒❅❆ ▼◆❋ ✚✖✗✕❖❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘✴❖ ▼❙❚❋ ✚✖✗✕❖ ❃✓ ❯❱✳ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❙✴❖
(21. ábra) használatakor a befejezett préselés után ügyeljen a préspofák (10) 
teljes záródására „A” esetén. (4G) présfogó (17. ábra) és (S) présfogó (18. 
ábra) használatakor a befejezett préselés után ügyeljen a préspofák (10) teljes 
✔✚✗❆❀✚✓✚✗✕❍✿✜❀ ❲❭❳❇ ❍✿✜❀ ✕ ❈✢✣✢ ✓✔✢❍✖✢✜ ✣❃❈✤ ❲✴❳ ✢✓✢✙❃✜❋ ▲✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘❨❖
▼◆❩❋ ✚✖✗✕❖ ❃✓ ✂❬ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ▼▲P◗❘❨❖ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✕✘✒✗ ✕ ✖✢❄✢❊✢✔✢✙✙ ❂✗❃✓✢✣❃✓ ✛✙✚✜
ügyeljen a présszegmensek (21) teljes záródására mind „A”, mind a vele 
✓✔✢❍✖✢✜ ✣❃❈✤ ❲✴❳ ✢✓✢✙❃✜❋ H✕ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❅❉■✗■ ✿✣✣✢✙❈✢ ✕
❂✗❃✓✓✔✢❅❍✢✜✓ ✔✚✗✚✓✕✘✒✗ ❊✢✣✢✜✙✤✓ ✓✒✗❊✕ ✘✢✣✢✙✘✢✔✿✘ ✕ ❂✗❃✓✘✥❂✢✜❉✢✜❇ ✣✢❁✢✙❇ ❁✒❅❉
a préselés hibás, ill. tömítetlen (ld. 5. Üzemzavarok).

 Sérült, vagy lehasznált présfogókat, Mini présfogókat, köztes fogókat, Mini 
✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆✘✕✙ ❃✓ ❂✗❃✓❅❉■✗■✘✢✙ ✜✢ ❁✕✓✔✜✚✣❊✛✜✘❋ ✞❃✙✓❃❅✢✓ ✢✓✢✙✖✢✜ ✕
meghajtógépet valamennyi présfogóval, Mini présfogóval, köztes fogóval, Mini 
✘✥✔✙✢✓ ❄✒❅❆❈✕✣ ❃✓ ❂✗❃✓❅❉■✗■❈✢✣ ✢❅❉●✙✙ ✕❀❊✕ ✣✢ ✚✙❈✿✔✓❅✚✣✚✓✗✕ ✢❅❉ ❄✢✣❁✕✙✕✣❍✕✔✒✙✙
REMS márkaszerviznek.

✗➉➋➉➋➉ ✤✧➐✜★✩✣✙➑➒✚✩➑➒
✓✕✗✙✓✕ ✙✿✓✔✙✚✜ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆✘ ❄✒❅✣✕✣✕✙✚✙❇ ❄✤✘❃❂❂✢✜ ✕ ❂✗❃✓❅✥✗❅✤✘✢✙ ▼❱❖ ❃✓ ✕ ❄✒❅❆✙✕✗✙❆
csapot (2) tisztítsa rendszeresen és végül gépolajjal kenje be. Rendszeresen 
✢✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✒✓ ❍■✘✥❀❃✓❃✙❋ ❼❁❁✢✔ ❁✕✓✔✜✚✣❊✒✜ ✢❅❉ ✒✣❉✕✜
❂✗❃✓✘✥✙❃✓❇ ✕❍✢✣❉ ❍✕✑✿❍✚✣✿✓ ❂✗❃✓✢✣❃✓✿ ✢✗✤✙ ✿❅❃✜❉✢✣❋ ✑✕ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇
présbetét és présszegmens a préselés során teljesen zár (lásd fent), akkor a 
❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂ ✖✿✔✙✒✜✓✚❅✒✓✕✜ ❍■✘✥❀✿✘❋

✗➉➋➉➈➉ ✜✧✜★✩✣✙➑➒✚✩➑➒
 Présfejek (14) és befogó fúrás a prés termékekbe. 

✗➉➋➉✗➉ ✢➒✪✦✙➎✙✥✛
 A REMS Akku-Ex-Press Cu ACC, REMS Akku-Ex-Press P, REMS Akku-Ex-

Press P ACC, REMS Akku-Ex-Press P-CEF ACC, REMS Power-Ex-Press 
P-CEF ACC gépeknél a tokozó szerszámot (15), tokozófejeket (16) és tokozótüskét 
▼◆➇❖ ✙✕✗✙✓✛✘ ✙✿✓✔✙✚✜❋ ❭ ✙✒✘✒✔❆✙●✓✘❃✙ ▼◆➇❖ ✿❀✤✗✤✣◗✿❀✤✗✢ ✢✜❉❁❃✜ ✔✓❑✗✒✔✔✛✘ ❍✢❅❋
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5.2. ✌✬✵✪✷  A radiális prés nem fejezi be a préselést, a présfogó, a Mini présfogó, a préspofa vagy a betétfogó, présszegmens nem zár teljesen.

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ A meghajtó túlmelegedett (REMS Power-Press SE, REMS Power-Press, 
REMS Power-Press ACC, REMS Power-Press XL ACC).

✟ ✑✕❅❉❊✕ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆✙ ✘✖❋ ◆❚ ❂✢✗❏✿❅ ❁■✣✜✿❋

✟ A szénkefék elkoptak. ✟ Az elkopott szénkeféket (Esetlegesen az egyirányú motort DC-Motor) 
cseréltesse egy erre képesített szakemberrel vagy egy megbízott REMS 
márkaszervizzel.

✟ A csúszókapcsoló hibás (REMS Power-Press SE). ✟ ❭ ❏✓❽✓✔❆✘✕❂❏✓✒✣❆✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟❊✕❈❑✙✙✕✓✓✕
meg.

✟ Az akku lemerült vagy hibás (REMS akkus meghajtó). ✟ ✓✥✣✙✓✢ ❄✢✣ ✕✔ ✕✘✘✛✙ ❅❉✒✗✓✙✥✣✙✤❈✢✣❇ ❈✕❅❉ ❏✓✢✗❃✣❊✢ ✘✿ ✕✔ ✕✘✘✛✙❋
✟ A meghajtó hibás. ✟ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟❊✕❈❑✙✙✕✓✓✕

meg.
✟ ❲✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❂✒❄✕ ▼❂✗❃✓✘✕✗✿❍✕❇ ❍❃✗✢✙❖ ❈✕❅❉

betétfogó, Mini betétfogó van behelyezve.
✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❂✒❄✕ ❈✕❅❉ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆

feliratát, és szükség esetén cserélje ki.
✟ A présfogó, Mini présfogó, préspofa vagy betétfogó, Mini betétfogó nehezen 

jár vagy hibás.
✟ Ne használja tovább a présfogót, Mini présfogót, préspofát vagy betétfogót! 

Tisztítsa meg a présfogót, Mini présfogót, préspofát vagy betétfogót, Mini 
betétfogót és gépolajjal enyhén zsírozza meg, illetve szükség esetén cserélje ki.

✟ ❭ ❂✗❃✓✢✣✤ ✜❉✒❍✚✓ ✘✿❊✢✣✔❃✓❃✜✢✘ ▼❙➇❖ ❬❼✹◗❊✢ ❂✿✗✒✓✕✜ ❈✿✣✚❅❑✙
(REMS Akku-Press 22 V ACC), lásd a 3.6. fejezetet.

✟ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟❊✕❈❑✙✙✕✓✓✕
meg. Szükség esetén préselje után a présszerelvényeket, ill. cserélje ki azokat 
❽❊✗✕❋ ☛✢❅❉✢ �❅❉✢✣✢❍✖✢ ✕ ❂✗❃✓✘✥✙❃✓■ ✗✢✜❀✓✔✢✗ ✓✔✢✗✢✣❃✓✿ ❽✙❍✛✙✕✙❆❊✚✙❋

5.3. ✌✬✵✪✷  REMS Power-Press SE ✡✲❧✱✹✳✮✹✳❪ kikapcsol a préselés után.

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ A meghajtó hibás. ✟ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟❊✕❈❑✙✙✕✓✓✕
meg.

5.4. ✌✬✵✪✷  A présfogó, Mini présfogó, préspofa vagy présszegmens zárása a préshüvely hallható reccsenésével jár.

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ Sérült vagy elkopott présfogó, Mini présfogó, préspofa, présszegmens vagy 
préskarima.

✟ Cserélje újra a présfogót, Mini présfogót vagy préspofát.

✟ ❲✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❂✒❄✕ ▼❂✗❃✓✘✕✗✿❍✕❇ ❍❃✗✢✙❖ ❈✕❅❉
betétfogó, Mini betétfogó van behelyezve.

✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆❇ ❂✗❃✓❂✒❄✕ ❈✕❅❉ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆❇ ✾✿✜✿ ✖✢✙❃✙❄✒❅❆
feliratát, és szükség esetén cserélje ki.

✟ ❭ ❂✗❃✓❁●❈✢✣❉❇ ✕ ❏✓✤ ❃✓ ✕ ✙✚❍✕✓✔✙❆❁●❈✢✣❉ ✜✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✥✓✓✔✢❁✕✜❅✒✣✚✓✕❋ ✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ❂✗❃✓❁●❈✢✣❉✜✢✘❇ ❏✓✤✜✢✘ ❈✕❅❉ ✙✚❍✕✓✔✙❆❁●❈✢✣❉✜✢✘ ❈✕✣❆ ❍✢❅❄✢✣✢◗
lést. Tartsa be a megmunkálandó préskötés rendszer gyártója/forgalmazója 
által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót, szükség esetén lépjen 
kapcsolatba velük.

5.5. ✌✬✵✪✷  Terheletlen présfogónál vagy Mini présfogónál „A“ és „B“ esetben (1. ábra) a préspofák elcsúszva záródnak.

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ A présfogó vagy Mini présfogó túl mély állású, a nyomórugó elgörbült. ✟ ❭ ❂✗❃✓❄✒❅❆✙ ❈✕❅❉ ✾✿✜✿ ❂✗❃✓❄✒❅❆✙ ✢✣✣✢✜✤✗✔❃✓✗✢ ❈✿❅❉✢ ✢✣ ✢❅❉ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨
márkaszervizbe.

5.6. ✌✬✵✪✷ ❭✔ ✕✑✿✚✣✿✓ ❂✗❃✓ ✖✢❏✓❑❂✿ ✕ ❏✓✥❈✢✙ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ❃✓ ✕ ❏✓✤❅❉■✗■ ✘✥✔✥✙✙❋

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ A tágító túl hosszú. ✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢❇ ❁✒❅❉ ✕ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙ ❁✕✓✔✜✚✣❊✕◗✢❋ ✓✚❅❑✙✓✕ ✙✥✖✖✓✔✥✗ ✕
csövet, tartsa be a megmunkálandó nyomóhüvely rendszer gyártója/
forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót.

✟ ❭ ❏✓✤ ✙❽✣ ✜✕❅❉ ❍❃✗✙❃✘✖✢✜ ✗✚❏✓❽✓✔✿✘ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉✢✓ ✘✥✙❃✓ ✙✚❍✕✓✔✙❆❁●❈✢◗
lyére.

✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢❇ ❁✒❅❉ ✕ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙ ❁✕✓✔✜✚✣✙✕◗✢❋ ✓✚❅❑✙✓✕ ✙✥✖✖✓✔✥✗ ✕
csövet, tartsa be a megmunkálandó nyomóhüvely rendszer gyártója/
forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót.

✟ ❲✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊ ▼✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ✗✢✜❀✓✔✢✗❇ ❍❃✗✢✙❖ ❈✕✜ ❄✢✣❁✢✣❉✢✔❈✢❋ ✟ Cserélje a tágítófejet.
✟ ❭ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉❇ ✕ ❏✓✤ ❃✓ ✕ ✙✚❍✕✓✔✙❆❁●❈✢✣❉ ✜✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✥✓✓✔✢❁✕✜❅✒◗

lása.
✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉❇ ✕ ❏✓✤ ❃✓ ✕ ✙✚❍✕✓✔✙❆❁●❈✢✣❉ ✢❅❉❍✚✓❁✒✔ ❈✕✣❆

✿✣✣✢✓✔✘✢❀❃✓❃✙❇ ✓✔●✘✓❃❅ ✢✓✢✙✖✢✜ ✣❃❂❊✢✜ ✘✕❂❏✓✒✣✕✙✖✕ ✕ ❂✗❃✓✢✣✢✜❀✤ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉
rendszer gyártójával/forgalmazójával.

5.7. ✌✬✵✪✷ ❭✔ ✕✑✿✚✣✿✓ ❂✗❃✓✜❃✣ ✕ ❂✗❃✓❄✢❊ ✔✚✗✚✓✕ ✛✙✚✜ ✣✚✙❁✕✙❆ ✗❃✓ ❍✕✗✕❀ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ❃✓ ✕ ❏✓✤❅❉■✗■ ✘✥✔✥✙✙❋

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ ❭ ❏✓✤ ✖✢❏✓❑❂✤❀✥✙✙ ✕ ✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ❃✓ ✕ ❏✓✤❅❉■✗■ ✘✥✔❃❇ ✣✚✓❀➅ ❱❋❾❋ ✟ ❼✣✣✢✜✤✗✿✔✔✢❇ ❁✒❅❉ ✕ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊✢✙ ❁✕✓✔✜✚✣✙✕◗✢❋ ✓✚❅❑✙✓✕ ✙✥✖✖✓✔✥✗ ✕
csövet, tartsa be a megmunkálandó nyomóhüvely rendszer gyártója/
forgalmazója által mellékelt szerelési és beépítési útmutatót.

✟ ❲✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ❂✗❃✓❄✢❊ ▼✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ✗✢✜❀✓✔✢✗❇ ❍❃✗✢✙❖ ❈✕✜ ❄✢✣❁✢✣❉✢✔❈✢❋ ✟ Cserélje ki a présfejet.
✟ Az akku lemerült vagy hibás (REMS akkus meghajtó). ✟ ✓✥✣✙✓✢ ❄✢✣ ✕✔ ✕✘✘✛✙ ❅❉✒✗✓✙✥✣✙✤❈✢✣❇ ❈✕❅❉ ❏✓✢✗❃✣❊✢ ✘✿ ✕✔ ✕✘✘✛✙❋
✟ A meghajtó hibás. ✟ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟❊✕❈❑✙✙✕✓✓✕

meg.

5.8. ✌✬✵✪✷  A tágítófej nem fejezi be a tágítást, a tágítófej nem nyílik ki teljesen.

✞✶✷ ❤✳✼❡✮✫✭✲✷

✟ A meghajtó túlmelegedett (REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC). ✟ ✑✕❅❉❊✕ ✕ ❍✢❅❁✕❊✙❆✙ ✘✖❋ ◆❚ ❂✢✗❏✿❅ ❁■✣✜✿❋
✟ A szénkefe elkopott (REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC). ✟ Az elkopott szénkeféket (Esetlegesen az egyirányú motort DC-Motor) 

cseréltesse egy erre képesített szakemberrel vagy egy megbízott REMS 
márkaszervizzel.

✟ Az akku lemerült vagy hibás (REMS akkus meghajtó). ✟ ✓✥✣✙✓✢ ❄✢✣ ✕✔ ✕✘✘✛✙ ❅❉✒✗✓✙✥✣✙✤❈✢✣❇ ❈✕❅❉ ❏✓✢✗❃✣❊✢ ✘✿ ✕✔ ✕✘✘✛✙❋
✟ A meghajtó hibás. ✟ ❭ ❍✢❅❁✕❊✙❆❅❃❂✢✙ ❍✢❅✖❑✔✒✙✙ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✔✢✣ ✢✣✣✢✜✤✗✿✔✙✢✓✓✢✟

javíttassa meg.
✟ ❲✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✙✚❅❑✙❆❄✢❊ ▼✜❉✒❍❆❁●❈✢✣❉ ✗✢✜❀✓✔✢✗❇ ❍❃✗✢✙❖ ❈✕✜ ❄✢✣❁✢✣❉✢✔❈✢❋ ✟ Cserélje a tágítófejet.
✟ A tágítófej nehezen jár vagy hibás. ✟ Ne használja a tágítófejet! Tisztítsa meg a tágítófejet és gépolajjal enyhén 

zsírozza meg, illetve szükség esetén cserélje ki.
✟ A tágító hibásan van beállítva (REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC). ✟ Állítsa be újra a tágítót, lásd: 2.5.
✟ A nyomóhüvely és a tágítófej közti távolság túl kicsi. ✟ Növelje meg a nyomóhüvely és a tágítófej közti távolságot.
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lejártával a háztartási hulladék közé helyezni! ❭✔✒✘✕✙ ✓✔✕✖✚✣❉✓✔✢✗■✢✜❇ ✕ ✙✥✗❈❃✜❉✢✓
✢✣✤❑✗✚✓✒✘✜✕✘ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤✢✜ ✘✢✣✣ ✚✗✙✕✣❍✕✙✣✕✜❑✙✕✜✿❋ ❭ ✣❑✙✿✛❍ ✢✣✢❍✢✘❇ ✕✘✘✛❍✛✣✚✙✒✗
csomagok és az összes elemes rendszer ártalmatlanítása, csak lemerített 
állapotban lehetséges, ill. a nem teljesen lemerült lítiumos elemek és akkumulátor 
❏✓✒❍✕❅✒✘ ✥✓✓✔✢✓ ❏✓✕✙✣✕✘✒✔✚✓✚✙❇ ✓✔✿❅✢✙✢✣✤✓✔✕✣✕❅❅✕✣ ✘✢✣✣ ✣✢❄✢❀✜✿❋
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❭ ❅✕✗✕✜❏✿✕ ✕✔ ❽❊ ✙✢✗❍❃✘ ✢✣✓✤ ❄✢✣❁✕✓✔✜✚✣❆❊✚✜✕✘ ✙✥✗✙❃✜✤ ✚✙✕❀✚✓✙❆✣ ✓✔✚❍❑✙❈✕ ◆❙
❁❆✜✕❂✿❅ ✙✕✗✙❋ ❭✔ ✚✙✕❀✚✓ ✿❀✤❂✒✜✙❊✕ ✕✔ ✢✗✢❀✢✙✿ ❈✚✓✚✗✣✚✓✿ ✖✿✔✒✜❉✣✕✙✒✘ ✖✢✘●✣❀❃✓❃❈✢✣
✿❅✕✔✒✣✕✜❀❆❇ ❍✢✣❉✢✘✜✢✘ ✙✕✗✙✕✣❍✕✔✜✿✛✘ ✘✢✣✣ ✕ ❈✚✓✚✗✣✚✓ ✿❀✤❂✒✜✙❊✚✙ ❃✓ ✕ ✙✢✗❍❃✘
❍✢❅✜✢❈✢✔❃✓❃✙❋ ☛✕✣✕❍✢✜✜❉✿❇ ❅✕✗✕✜❏✿✚✣✿✓ ✿❀✤✜ ✖✢✣●✣ ❄✢✣✣❃❂✤ ❍■✘✥❀❃✓✿ ✗✢✜❀✢✣✣✢◗
✜✢✓✓❃❅❇ ✕❍✿ ✖✿✔✒✜❉❑✙❁✕✙❆✕✜ ❅❉✚✗✙✚✓✿◗❇ ❈✕❅❉ ✕✜❉✕❅❁✿✖✚✗✕ ❈✢✔✢✙❁✢✙✤ ❈✿✓✓✔✕❇
térítésmentesen kerül javításra. A hiba kijavításával a garancia ideje nem 
❁✒✓✓✔✕✖✖✒❀✿✘ ❍✢❅ ❃✓ ✜✢❍ ✘✢✔❀✤❀✿✘ ❽❊✗✕❋ ❭✔✒✘✗✕ ✕ ❁✿✖✚✘✗✕❇ ✕❍✿✘ ✙✢✗❍❃✓✔✢✙✢✓
✢✣❁✕✓✔✜✚✣❆❀✚✓✗✕❇ ✓✔✕✘✓✔✢✗■✙✣✢✜❇ ❈✕❅❉ ❅✒✜❀✕✙✣✕✜ ✘✢✔✢✣❃✓✗✢❇ ✕✔ ●✔✢❍✢✣✙✢✙❃✓✿
✣✢❑✗✚✓ �❅❉✢✣❍✢✜ ✘❑❈●✣ ❁✕❅❉✚✓✚✗✕❇ ✜✢❍ ❍✢❅❄✢✣✢✣✤ ✓✢❅❃❀✕✜❉✕❅ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✚✗✕❇
✙❽✣✔✒✙✙ ✿❅❃✜❉✖✢❈❃✙✢✣✗✢❇ ✜✢❍ ✗✢✜❀✢✣✙✢✙❃✓✓✔✢✗■ ❁✕✓✔✜✚✣✕✙✗✕❇ ✓✕❊✚✙❇ ❈✕❅❉ ✿❀✢❅✢✜
✖✢✕❈✕✙✘✒✔✚✓✒✘✗✕❇ ❈✕❅❉ ❍✚✓ ✒✣❉✕✜ ✒✘✒✘✗✕ ❈✢✔✢✙❁✢✙✤✘ ❈✿✓✓✔✕❇ ✕❍✿✘✢✙ ✕ P❼✾❨
nem vállal, a garancia kizárt. 

✑✕✗✕✜❏✿✚✣✿✓ ❊✕❈❑✙✚✓✒✘✕✙ ❏✓✕✘ ✕✔ ✢✗✗✢ ❊✒❅✒✓✛✣✙ ✓✔✢✗✔✤❀❃✓✢✓ P❼✾❨❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✢✘
❈❃❅✢✔❁✢✙✜✢✘❋ P✢✘✣✕❍✚❏✿❆✘✕✙ ❏✓✕✘ ✕✘✘✒✗ ✙✛❀✛✜✘ �❅❉✢✣✢❍✖✢ ❈✢✜✜✿❇ ❁✕ ✕ ✙✢✗❍❃✘✢✙
✢✣✤✔✢✙✢✓ ✖✢✕❈✕✙✘✒✔✚✓ ✜❃✣✘●✣ ❃✓ ✓✔❃✙ ✜✢❍ ✓✔✢✗✢✣✙ ✚✣✣✕❂✒✙✖✕✜ ❊✛✙✙✕✙❊✚✘ ✢✣ ✢❅❉ ✢✗✗✢
❊✒❅✒✓✛✣✙ ✓✔✢✗✔✤❀❃✓✢✓ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✖✢❋ ❭ ✘✿❏✓✢✗❃✣✙ ✙✢✗❍❃✘✢✘ ❃✓ ✕✣✘✕✙✗❃◗
szek a REMS tulajdonát képezik. 

❭ ✓✔✢✗❈✿✔✖✢ ✙✥✗✙❃✜✤ ✒❀✕◗ ❃✓ ❈✿✓✓✔✕✓✔✚✣✣❑✙✚✓ ✘✥✣✙✓❃❅❃✙ ✕ ❄✢✣❁✕✓✔✜✚✣❆ ❈✿✓✢✣✿❋

❭✔ ✕✛✙✒✗✿✔✚✣✙ ✓✔✢✗✔✤❀❃✓✢✓ P❼✾❨ ❍✚✗✘✕✓✔✢✗❈✿✔✢✘ ✣✿✓✙✚❊✕ ❍✢❅✙✕✣✚✣❁✕✙❆ ✕ ✖✖✖❋
rems.de címen. Az itt fel nem tüntetett országok esetében a terméket el kell 
juttatni az alábbi címre: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Straße 4, 
71332 Waiblingen, Deutschland. A viszonteladó törvényes jogait a felhasznállóval 
✓✔✢❍✖✢✜❇ ❄✤✣✢❅ ✕ ❊❆✙✚✣✣✚✓❁✒✔ ❈✕✣❆ ❊✒❅ ❁✿✖✚✘ ✢✓✢✙❃✜❇❍✿✜✙ ✘✥❈✢✙✢✣❃✓✢✘ ✓✔✚✜❀❃✘✒✓
✘✥✙✢✣✢✔✢✙✙✓❃❅✓✔✢❅❃✓ ✕✣✕❂❊✚✜ ❃✓ ✕ ✙✢✗❍❃✘❄✢✣✢✣✤✓✓❃❅✿ ❊✒❅✿ ✿❅❃✜❉✢✘❇ ✢✔ ✕ ❅✕✗✕✜❏✿✚✙
nem korlátozza. 

❼✗✗✢ ✕ ❅✕✗✕✜❏✿✚✗✕ ✕ ✜❃❍✢✙ ❊✒❅ ✢✣✤❑✗✚✓✕✿ ❈✒✜✕✙✘✒✔✜✕✘❇ ✕ ✜❃❍✢✙ ✜✢❍✔✢✙✘✥✔✿
❍✕❅✚✜❊✒❅ ✗✢✜❀✢✣✘✢✔❃✓✢✿ ❃✓ ✕✔ ❼❅❉✢✓●✣✙❲✢❍✔✢✙✢✘ ✓✔✢✗✔✤❀❃✓✢✘✗✤✣ ❃✓ ✜✢❍✔✢✙◗
közi áruvásárlásról szóló egyezmények (CISG) kizárásával. Világszerte érvé-
nyes gyártói garancia szolgáltatója a REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen, Németország.
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❈❃❅❄✢✣❁✢✓✔✜✚✣❆✜✕✘ ✕✔ ✚✙❈❃✙✢✣ ✛✙✚✜✿ ❘❚ ✜✕❂✒✜ ✖✢✣●✣ ✣✢❁✢✙✤✓❃❅✢ ❈✕✜ ❍✢❅❁✒✓◗
szabbítani a gyártói garanciát, mégpedig a www.rems.de/service weboldalon 
ki kel tölteni egy regisztrációt és így a gyártói garanciót 5 évre meg lehet 
hosszabítani.

 A meghosszabított garanciót csakis akkor lehet követelni a gyártótól, ha az 
✢✣✓✤ ❄✢✣❁✕✓✔✜✚✣✙❆ ✘✿✙✥✣✙✿ ✕ ✗✢❅✿✓✔✙✗✚❏✿❆✙❇ ✕❍✢✜✜❉✿✖✢✜ ✕❍✕✙✗✿❏✕ ✕ ❅❃❂✢✜ ✓❃✗✙✢✙✣✢✜●✣
megmarad, ill nem lesz kicserélve, és az azon feltüntetett adatok olvashtóak 
lesznek.  A követelések átruházása kizárt. 
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