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Simboluri folosite în acest manual 

Avertizare! Denota pericol imminent. Ignorarea acestei avertizari poate conduce la 

accidentari grave sau deces. 

Atentie! Denota posibila existenta a unei situatii periculoase. Ignorarea acestei 

avertizari poate conduce la accidente sau producerea de daune materiale. 
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Nota! 

Denota ponturi pentru operare sau alte informatii importante. 

 

Simboluri pe scula electrica 
 

Cititi manualul de utilizare inainte de prima utilizare a sculei electrice. 

 

 

Folositi ochelari de protectie.     

 

Transformator de protectie. 

 

Protejati acumulatorul de caldura. Evitati expunerea prelungita la soare. 

Pericol de explozie! 
 

Nu aruncati acumulatorul in foc. 

Pericol de explozie!  
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Informații importante privind siguranța  

Avertizare! 

Cititi toate instructiunile de siguranta si instructiunile de utilizare. Nerespectarea 

avertizarilor si instructiunilor poate cauza socuri electrice, incendii si/sau accidentari grave. 

Pastrati aceste instructiuni pentru utilizarea ulterioara. 

Inainte de a opera scula electrica asigurati-va ca: 

- Cititi si respectati instructiunile de utilizare din acest manual; 

- Respectati regulile de siguranta impuse la locul de munca. 

Scula electrica este proiectata si construita pentru a fi in concordanta cu normele de siguranta 

cunoscute. In timpul utilizarii, scula electrica poate fi periculoasa pentru viata si integritatea 

utilizatorului sau persoanelor aflate in imediata apropiere. Nerespectarea instrucţiunilor poate 

cauza defectarea sculei electrice şi provocarea de daune materiale considerabile. Acesta poate 

fi folosita doar in scopul pentru care a fost construita si in stare perfecta de functionare. 

Defectele care afecteaza elementele de siguranta trebuie remediate imediat. 

 

Destinatia de utilizare 

Masina de gaurit cu accumulator si functie de percutie PD 2G 18.0 este destinata: 
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- pentru uz comercial în industrie și comerț; 

- pentru insurubare/desurubare; 

- pentru gaurire cu percutie în zidărie și beton; 

- pentru gaurire in lemn, metal, ceramic si plastic. 

Masina de gaurit cu accumulator DD 2G 18.0 este destinata: 

- pentru uz comercial în industrie și comerț; 

- pentru insurubare/desurubare; 

- pentru gaurire in lemn, metal, ceramic si plastic. 

Masina de gaurit cu accumulator si functie de impact ID 2G 18.0 este destinata: 

- pentru uz comercial în industrie și comerț; 

- pentru strangerea/desfacerea suruburilor si piulitelor de dimensiuni specificate. 

 

Instrucțiuni de siguranță pentru scule electrice de gaurit/insurubat 

 Utilizati manerul auxiliar livrat cu scula electrică. Pierderea controlului poate duce la 

accidentari. 

 În cazul în care accesorul este în pericol de a veni în contact cu cabluri electrice 

ascunse sau cablul de alimentare în sine, țineti scula electrica numai de manerele 
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de prindere cu suprafete izolate. Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub 

tensiune părțile metalice ale sculei electrice, rezultand un șoc electric. 

 Folosiți detectoare adecvate pentru a detecta cabluri de alimentare cu energie 

electrică ascunse sau consultați furnizorul de energie electrica. La contactul cu 

cablurile electrice pot rezulta incendii și/sau șocuri electrice. O conductă de gaz 

deteriorată poate provoca o explozie. Gaurirea într-o conductă de apă va provoca 

pierderi materiale sau poate provoca soc electric. 

 Opriti imediat scula electrica daca scula/accesoriul sare. Fiti pregatiti pentru aparitia 

reculului.  

 Când lucrați, țineți scula electrică ferm cu ambele mâini și asigurati-va că aveți o 

poziție sigură. Scula electrică este controlata mult mai în siguranță, daca este tinuta cu 

ambele mâini. 

 Fixați piesa de prelucrat. O piesă de lucru este ținută mai sigur într-un dispozitiv de 

prindere decât cu mâna. 

 Identificați unealta de alimentare cu numai autocolante. Nu faceti găuri în carcasă. 

 Nu deschideți bateria. Pericol de scurt-circuit! 
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 Protejați acumulatorul împotriva căldurii, inclusiv expunerea prelungita la soare, foc, 

apă și umiditate. Pericol de explozie! 

 O baterie deteriorată sau incorect utilizata poate avea ca rezultat emisia de fum. 

Asigurați-vă alimentarea cu aer proaspăt și consultați un medic cazul aparitiei unor 

complicații. Gazele pot irita căile respiratorii. 

 

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru masina de gaurit cu percutie (PD 2G 18,0) 

 Folositi protectie la zgomot atunci când utilizati functia de percutie. Efectul 

zgomotului poate duce la pierderea auzului. 

 

Încărcătorul 

 Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea indicată 

pe placa cu date tehnice. 

 Stecherul încărcătorului trebuie să se potrivească în priză. Nu modificați niciodată 

ștecherul. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu scule electrice 

prevazute cu impământare. Stecherele nemodificate și prizele compatibile reduc riscul 

de soc electric. 
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 Folosiți încărcătorul numai în camere uscate și evitati orice contact cu umezeala si 

ploaia. Pătrunderea apei în încărcător crește riscul de electrocutare. 

 Nu folosiți niciodată încărcătorul în cazul în care cablurile, prizele sau dispozitivul 

în sine sunt deteriorate ca rezultat al influenței externe. Trimiteti încărcătorul la 

cel mai apropiat service autorizat. 

 În nici un caz nu desfaceti încărcătorul. În cazul unei defecțiuni, trimiteti încărcătorul 

la cel mai apropiat service autorizat. 

 Nu așezați obiecte pe încărcător și nu așezați încărcătorul pe suprafețe moi. Pericol 

de foc! 

 

Instrucțiuni speciale de siguranță 

 Utilizați numai acumulatori originali la care tensiunea corespunde cu valoarea indicată 

pe plăcuța cu date tehnice de pe scula electrica. Utilizarea altor acumulatori, de 

exemplu imitații, acumulatori recondiționati, sau alte improvizatii, crește riscul de 

vătămare corporală și pagube materiale provocate de posibilitatea explodării 

acumulatorilor. 
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 Reincarcati acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător. 

Un încărcător, care este potrivit pentru un singur tip de acumulator poate crea pericol 

de incendiu atunci când este utilizat cu alt acumulator. 

 Acumulatorul poate fi deteriorat de obiecte ascuțite, cum ar fi, de exemplu cuie 

sau șurubelnițe, sau prin aplicarea externă a forței. Aceasta poate da naștere unui 

scurt circuit intern, cauzand arderea bateriei, degajarea de fum, explozia sau 

supraîncălzirea acesteia. 

 Înainte de a efectua orice lucrare la scula electrica, mutați direcția comutatorului de 

preselectare (2), pe pozitia de mijloc. 

 Acționați comutatorul de preselectare a direcției (2) sau sistemul de reglare a cuplului 

(5) numai atunci când mașina este oprită. 

 Identificați unealta de alimentare cu numai autocolante. Nu faceti găuri în carcasă. 

 

Zgomot și vibrații 

Valorile de zgomot și vibrații au fost determinate în conformitate cu EN 60745. 

Nota! Valorile pentru nivelul de zgomot si vibratii se regasesc in tabelul cu specificatii 

tehnice.  
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Atentie! 

Valorile indicate se refera la o scula electrica noua. Utilizarea zilnica duce la 

modificarea valorilor de zgomot si vibratie. 

Nota! 

Nivelul emisiilor de vibrații prezentate mai sus a fost măsurat în conformitate cu un 

test standardizat conform EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea o scula 

electrica cu alta. Acesta poate fi folosit pentru o evaluare preliminară a expunerii. Nivelul 

emisiilor de vibrații declarate sunt pentru principala aplicație ale uneltei. 

Cu toate acestea, dacă instrumentul este utilizat pentru alte aplicații, cu diferite accesorii sau 

slab intretinut, emisia de vibrații poate diferi. 

Acest lucru poate crește în mod semnificativ nivelul de expunere pe parcursul perioadei totale 

de lucru. Pentru o estimare precisa a vibratiilor, trebuie luat în considerare timpul in care scula 

electrică este oprita sau chiar pornita, dar nu este în uz. 

Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe parcursul perioadei totale de 

lucru. Identificati măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele 

vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, 

organizarea modului de lucru. 
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Atentie! 

Folositi protectie anti-zgomot la un nivel al sunetului mai mare de 85 dB(A) 

 

Specificatii tehnice 

Scula electrica PD 2G 18.0 DD 2G 18.0 ID 1/4’’ 18.0 

Tip  Masina de gaurit si 

insurubat cu percutie 

Masina de gaurit Masina de 

insurubat cu impact 

Acumulator  AP 18.0 (2,5 Ah), AP 18.0 (5,0 Ah) 

Timp de incarcare (functie 

de starea acumulatorului) 

min 0-45 

Cuplu maxim Nm 52 

65 

52 

68 

180 

Setari cuplu  24 20+1 - 

Viteza la mers in gol 

-la treapta 1 

-la treapta 2 

 

rpm 

 

- 

0....380 

0....1650 

- 

0....380 

0....1650 

0....3200 

- 

- 

Rata de impact 

-la treapta 1 

 

bpm 

- 

0....4940 

- 

- 

0....3200 

- 
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-la treapta 2 0....21450 - - 

Mandrina mm 1,5-13 - 

Port-scula  - - 1/4’’ 

Diametru surub masina  - - M6-M14 

Diametru maxim surub  - - 13 

Diametru maxim de gaurire 

- in lemn 

- in otel 

- in tencuiala 

 

 

mm 

 

60 

13 

13 

 

60 

13 

- 

 

 

- 

Greutate (fara acumulator) Kg 1,43 1,38 1,15 

Greutate baterie:  2,5 Ah 

                                 5 Ah 

Kg 0,42 

0,72 

Nivel de zgomot 

Nivelul de presiune sonoră LpA  dB(A) 94 80 99 

Nivelul de zgomot LWA dB(A) 83 69 86 

Incertitudinea K db 3 

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectoriala pe 3 directii) 

Valoarea de emisie ah la: 
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- gaurire in metal m/s² 2,8 2,8 - 

- gaurire cu impact in beton m/s² 13 - - 

- insurubare m/s² <2,5 <2,5 14,7 

Incertitudinea K m/s² 1,5 

 

Imagine de ansamblu 

1. Comutator pentru pornirea și oprirea 

și pentru accelerarea până la viteza 

maximă de rotatie 

2. Comutator de selectare a directiei de 

rotatie 

3. Selector treapta viteze 

4. Selector mod de operare 

5. Selector cuplu de strângere 

6. Mandrină rapidă 

7. Lanterna 

8. Mâner 

9. Slot pentru conectare acumulator 

10.  Mâner auxiliar 

11. Port-scula (hexagon de 1/4’’), cu 

dispozitiv de fixare 

12. Acumulator Li-ion de 2,5 Ah 

13. Buton de deblocare pentru 

acumulator 

14. Indicator nivel de încărcare 

15. Acumulator Li-ion de 5,0 Ah 

16. Clema pentru fixare la curea 

17. Șurub de fixare 

18. Suport bit 
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Instructiuni de utilizare 

Inainte de punerea în funcțiune 

 Despachetati scula electrică și verificați dacă 

livrarea este completă și nu este deteriorata. 

 Atașați clema pentru curea și suportul de biți, 

cu ajutorul șuruburilor incluse.  

Nota 

Bateriile nu sunt complet încărcate la 

livrare. Înainte de utilizare, încărcați complet acumulatorii. A se vedea 

"Încărcătorul/Procesul de încărcare". 

 

Montare/demontare mâner auxiliar (PD 2G/DD 2G) 

Atentie! 

Folosiți mânerele auxiliare în cazul în care acestea 

sunt furnizate cu scula electrică. 
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Montare/demontare acumulator 

 Introduceti acumulatorul in ghidaj si impingeti pana 

acesta se fixeaza corespunzator (se aude ‘’click’’);  

 

 

 

 Pentru a scoate acumulatorul, apasati butonul de deblocare 

(1) si apoi trageti acumulatorul din ghidaj.  

 

 

 

Atentie! 

Protejati contactele acumulatorului atunci cand acesta nu este utilizat. Obiectele 

metalice cazute pe contactele expuse pot provoca scurt-circuit, existand riscul de 

incendiu si/sau explozie. 
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Nivelul de incarcare al acumulatorului 

 Apasati butonul pentru a verifiva nivelul de incarcare al 

acumulatorului. 

Indicatorul se opreste automat in 5 secunde. 

Daca unul dintre led-uri clipeste, acumulatorul trebuie incarcat. 

Daca niciun led nu se aprinde la apasarea butonului, bacteria este defecta si trebuie inlocuita. 

 

Preselectarea directiei de rotatie (PD 2G 18.0/DD 2G 18.0) 

Atentie! 

Modificati directia de rotatie doar cand scula electrica este oprita. 

Deplasați comutatorul selector în poziția dorită: 

- Stânga: invers acelor de ceasornic (slabire si 

desfiletare șuruburi) 

- Dreapta: sensul acelor de ceasornic (gaurire, 

infiletare si strangere șuruburi) 

- Mijloc: inter-blocare pornire (pt. schimbarea sculei, 

când lucrați la scula electrica) 
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Mod de operare (Modelul PD 2G 18,0) 

Atentie! 

Modificati modul de operare doar cand scula 

electrica este oprita. 

 Mutați selectorul de operare în poziția dorită: 

Gaurire; 

Insurubare; 

Gaurire cu percutie. 

 

Preselectarea cuplului de strangere (PD 2G 18,0/DD 2G 18.0) 

Atentie! 

Modificati cuplul doar cand scula electrica este oprita. 

 Rotiti selectorul de cuplu la pozitia dorita 

 

DD 2G 18.0: 

1-20: Înșurubare 

Gaurire 
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Nota 

Ambreiajul de siguranță este dezactivat în modul găurire.  

 

 

PD 2G 18.0: 

 

 

 

Preselectare viteza (PD 2G 18,0/DD 2G 18,0) 

Atentie! 

Modificati treapta de viteza doar cand scula electrica este oprita. 

 

 Mutați selectorul treptei de viteza în pozitia ceruta: 

1: turație joasă, cuplu mare; 

2: turatie mare, cuplu mic. 
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Introducerea sculelor 

Atentie! 

Înainte de a efectua orice lucrare la scula electrica, mutați selectorul de direcție (2) 

în poziția de mijloc. 

Mandrina (PD 2G 18,0/DD 2G 18,0) 

Burghie cu un diametru de 1.5-13 mm, biți șurubelniță de ¼" și suporti de biți de ¼" pot fi fixate 

în siguranță în mandrină. 

 Prindeti scula electrică ferm cu o mână și rotiți 

mandrina cu mâna cealaltă. 

- Rotiți spre stânga pentru a deschide mandrina. 

- Rotiți în sens orar pentru a închide mandrina. 

 

 Introduceți burghiul. 

 Închideți complet mandrina. 

 Deplasați selectorul de directive pe poziția dorită (stânga/dreapta). 

 Se efectuează un test pentru a verifica dacă scula este fixata în centru. 
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Portscula (ID 1/4 "18.0) 

Nota 

Biți șurubelniță de ¼" și suporti de biți de ¼" pot fi 

fixati în siguranță în portsculă. 

 Trageți spre înainte sistemul de fixare a sculei și 

apăsați scula; 

 Eliberati sistemul de fixare a sculei; 

 Pentru a scoate scula, trageți spre înainte sistemul de fixare. 

 

Pornirea sculei electrice 

Pentru a porni unealta electrică: 

 Apăsați comutatorul de pornire. Acesta permite 

operatorului sa creasca viteza în trepte până la 

viteza maximă. 

Pentru oprire: 

 Eliberati comutatorul de pornire. 
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Nota 

- Scula electrica este echipata cu system de franare, acesta oprind miscarea de 

rotatie a mandrinei/port-sculei imediat de comutatorul de pornire este eliberat. 

-  Când se foloseste scula electrică în mod continuu, operatorul ar trebui să tina 

comutatorul apăsat complet. 

 

Lucrul cu scula electrică 

Atentie! 

Înainte de a efectua orice lucrare la scula electrica, mutați selectorul de direcție (2) 

în poziția de mijloc. 

1. Introduceți acumulatorul. 

2. Introduceți scula/burghiul. 

3. Setați cuplul necesar. 

4. Setați viteza dorită. 

5. Setați direcția de rotație dorită. 

6. Țineți unealta electrică de mâner cu o singură mână și 

luati pozitia de lucru. 
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7. Porniți scula electrică. 

La sfârșitul timpului de lucru: 

8. Eliberați comutatorul de pornire. 

9. Mutați selectorul de direcție (2) în poziția de mijloc. 

 

Incarcatorul 

1 Ghidaje de inserție pentru acumulator 

2 Contacte 

3 Fante de ventilație 

4 Afișaj stare de operare 

5 Cablu de alimentare cu ștecher  

Incărcătorul CA 10,8 / 18,0 este proiectat pentru a 

incarca acumulatorii FLEX de următoarele tipuri: 

- AP 10.8 (2,5 Ah); 

- AP 18,0 (2,5 Ah); 

- AP 10,8 (5,0 Ah); 

- AP 18,0 (5,0 Ah). 
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Sfaturi pentru o durată de viață cat mai lunga a bateriei 

Atentie! 

- Nu încărcați niciodată acumulatorii la temperaturi sub 0 °C sau peste 55 °C. 

- Nu încărcați acumulatorii în medii cu umiditate ridicată sau temperatura crescuta a aerului. 

- Nu acoperiți acumulatorii și încărcătorul în timpul procesului de încărcare. 

- Scoateți ștecherul încărcătorului din priza la sfârșitul procesului de încărcare. 

Acumulatorul și încărcătorul se încălzesc în timpul procesul de încărcare. Acest lucru este 

perfect normal! 

Acumulatorii Litiu-ion nu prezintă "efect de memorie". Cu toate acestea, acumulatorul ar trebui 

să fie complet descărcat cand este pus la de încărcare și procesul de încărcare ar trebui să fie 

întotdeauna complet finalizat. 

În cazul în care bateriile nu sunt utilizate pentru o perioadă prelungită de timp, depozitați-le 

parțial încărcate într-un loc răcoros. 

 

Procesul de încărcare 

Atentie! 

Incarcati doar acumulatori originali în încărcătorul livrat. 
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 Introduceți ștecherul încărcătorului in priză. 

Iluminarea din spatele afișajului se aprinde verde timp 

de 2 secunde, iar apoi se stinge din nou. Este afișat OK; 

 Introduceți complet acumulatorul în încărcător până 

când se fixează în poziție; 

- Timpul rămas în proces procesul de incarcare (până 

când acumulatorul este complet incarcat) și o reprezentare 

grafică a stării de încărcare sunt afișate în mod alternativ pe 

afișaj; 

- Iluminarea de fundal a afisajului se aprinde portocaliu 

atunci când acumulatorul este încărcată mai puțin de 80%; 

- Când încărcarea acumulatorului ajunge la 80%, iluminarea de fundal se aprinde verde și 

OK este indicat. 

 Bateria este complet încărcată atunci când apare 

afișajul 

Iluminarea verde a afisajului se stinge după scurt timp; 

 Scoateți acumulatorul din încărcător; 
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 Scoateti stecherul din prize de alimentare.  

Nota 

În cazul în care afisajul se aprinde intermitent după ce acumulatorul este introdus în 

încărcător, există o defecțiune la acumulator sau la încărcător. 

 

Afișajul clipește încet. 

Iluminarea de fundal a afisajului este de culoare portocalie. 

Acumulatorul este prea cald sau prea rece. Procesul de încărcare începe atunci când bateria 

atinge temperatura de încărcare (0 ° C ... 55 ° C). 

Afișaj clipește rapid. 

Iluminarea de fundal a afisajului este de culoare rosie. 

Scoateți acumulatorul din încărcător și introduceti-l din nou. În cazul în care aceași iluminare 

persistă, acumulatorul este defect. Înlocuiți acumulatorul sau trimiteti-l la verificat la un 

centru service autorizat.  

Dacă mesajul de eroare este afișat din nou cu un acumulator diferit, acest lucru indică faptul 

că există o defecțiune în încărcător. Trimiteti încărcătorul la verificat la un centru service 

autorizat. 
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Întreținere și îngrijire 

 

Curățare 

Avertizare! 

În cazul în care sunt prelucrate metale pentru o perioadă prelungită de timp, praf 

electroconductiv se poate depozita în interiorul carcasei. 

Se curăță scula electrică și fantele de ventilație la intervale regulate. Frecvența de 

curățare este în funcție de materialul prelucrat și durata de utilizare. 

 Suflati în mod regulat interiorul carcasei și motorul cu aer comprimat uscat. Se va tine 

pornita scula electrica în timp ce este suflata cu aer. 

 

Încărcătorul 

Avertizare! 

Înainte de a efectua orice lucrare, scoateti ștecherul din priză. Nu folosiți apă sau 

detergenți lichizi. 

 Îndepărtați murdăria și praful de pe carcasa cu o perie sau o cârpă uscată. 
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Reparații 

Reparațiile pot fi efectuate de către un centru service autorizat. 

 

Piese de schimb și accesorii 

Pentru alte accesorii, în special accesorii de tăiere, vă rugăm să consultați catalogul 

producătorului. 

Desene explodate și listele cu piese de rezervă pot fi găsite pe site-ul nostru:  

www.flex-tools.com 

 

Transport 

Conținutul echivalent de litiu al acumulatorilor se află sub valorile limită relevante. Prin urmare, 

acumulatorul ca o componentă separată și scula electrică nu sunt supuse reglementărilor 

naționale sau internaționale de mărfuri periculoase. 

În cazul în care mai multi acumulatori care conțin Litiu-ion sunt transportati, aceste 

reglementări pot deveni relevante și necesită măsuri de siguranță speciale (de exemplu, pentru 

ambalaj). 

În acest caz, trebuie sa va familiarizati cu reglementările care se aplică în țara de utilizare. 
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Traducerea Declaratiei de Conformitate 

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful "Specificatii tehnice" 

este conform cu următoarele standarde sau documente normative: 

EN 60745, în conformitate cu reglementările directivelor 2004/108/EC (până la 19.04.2016), 

2014/30/EU (de la 20.04.2016), 2006/42/EC si 2011/65/CE. 

Responsabil pentru documente tehnice: 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D  

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr 
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Exceptare de răspundere 

Producătorul și reprezentantul său nu sunt răspunzători pentru nici un prejudiciu și pierdere a 

profitului, datorită întreruperilor cauzate de produs sau de un produs inutilizabil. Producătorul 

și reprezentantul său nu sunt responsabili pentru nici un prejudiciu care a fost cauzat prin 

utilizarea necorespunzătoare a produsului sau prin utilizarea produs cu produse de la alti 

producători. 


