PD 2G 18.0
DD 2G 18.0
ID 1/4" 18.0

PD 2G / DD 2G / ID 1/4"

Innehåll
Använda symboler . . . . . . . . . . . . . . .
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buller och vibration . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll och skötsel . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvisningar om avfallshantering . . . . .
Uteslutning av ansvar . . . . . . . . . . . . .

113
113
115
116
117
118
122
122
123
123
123

Använda symboler
VARNING!
Varnar för en omedelbart hotande fara. Risk
för liv och lem eller svåra personskador om
varningen ej beaktas.
VAR FÖRSIKTIG!
Varnar för en möjlig farlig situation. Om
varningen ej beaktas kan person- eller
sakskador uppstå.
OBS!
Hänvisar till användningstips och viktig
information.

Symboler på maskinen
Läs bruksanvisningen före
idrifttagning!

Använd ögonskydd!
Kortslutningsskyddad
säkerhetstransformator
Skydda batteriet mot värme, även
mot långvarig solstrålning, och
eld.
Risk för explosion.
Kasta inte batteriet i eld. Det finns
risk för explosion.

Maskinen är endast avsedd för
användning inomhus. Utsätt inte
maskinen för regn. Förvara
elverktyget och batterierna torrt.
Information om avfallshantering
(se sidan 123)!

För din säkerhet
VARNING!
Läs alla säkerhetsanvisningar och övriga
anvisningar. Underlåtenhet att följa
säkerhetsanvisningarna och övriga
anvisningar kan leda till elektriska stötar,
brand och/eller svåra skador. Förvara alla
säkerhetsanvisningar och övriga
anvisningar för framtida bruk.
Innan elverktyget tas i bruk ska följande
dokument läsas igenom noggrant och följas:
– den föreliggande bruksanvisningen
– ”Allmänna säkerhetsanvisningar” för
elverktyg i det bifogade häftet
(skrift-nr 315.915)
– regler och föreskrifter för
olycksförebyggande som gäller på
platsen där maskinen används.
Detta elverktyg är konstruerat enligt den
senaste tekniken och vedertagna
säkerhetstekniska regler.
Trots det kan fara för liv och lem uppstå
under användning – både för användaren
och andra. Det finns även risk för skador på
maskinen eller andra föremål.
Elverktyget får endast användas
– för avsett ändamål
– i säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.
Störningar som kan påverka säkerheten ska
åtgärdas omgående.
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Avsedd användning

Den batteridrivna slagborrskruvdragaren
PD 2G 18.0 är avsedd för
– yrkesmässig användning inom industri
och hantverk
– åtdragning och lossning av skruvar
– borrning i trä, metall, keramik och plast
– slagborrning i tegel, murverk och sten.
Den batteridrivna borrskruvdragaren DD 2G
18.0 är avsedd för
– yrkesmässig användning inom industri
och hantverk
– åtdragning och lossning av skruvar
– borrning i trä, metall, keramik och plast.
Den batteridrivna slagskruvdragaren ID 1/4"
18.0 är avsedd för
– yrkesmässig användning inom industri
och hantverk
– åtdragning och lossning av muttrar och
skruvar med de angivna dimensionerna.

Säkerhetsanvisningar för
borrmaskiner och skruvdragare

Håll i maskinen vid de isolerade
greppytorna när du utför arbeten som
innebär att insatsverktyget eller skruven
kan träffa dolda elledningar eller den
egna nätsladden.
Om skruven kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan även maskinens
metalldelar bli spänningsförande och
orsaka elektriska stötar.
Använd extrahandtagen, om sådana
följde med vid leveransen av elverktyget.
Kontrollförlust kan leda till skador.
Använd lämpliga sökverktyg för att hitta
dolda elledningar, eller anlita en lokal
vatten- och energileverantör. Kontakt
med elledningar kan leda till brand och
elektriska stötar. Skada på en gasledning
kan leda till explosion. Punktering av en
vattenledning orsakar sakskador.
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Stäng genast av elverktyget om
insatsverktyget blockeras. Var beredd på
stora reaktionsmoment som kan orsaka
rekyler. Insatsverktyget blockeras om
– elverktyget överbelastas
eller
– det hamnar snett i arbetsstycket som ska
bearbetas.
Håll elverktyget med ett stadigt grepp.
Vid åtdragning och lossning av skruvar kan
stora reaktionsmoment uppstå tillfälligt.
Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som
är fastspänt med spännverktyg eller
skruvstäd hålls säkrare än för hand.
Vänta tills elverktyget har stannat helt
innan du lägger det ifrån dig.
Insatsverktyget kan fastna och göra att
man tappar kontrollen över elverktyget.
Öppna inte batteriet. Det finns risk för
kortslutning.
Skydda batteriet mot värme, även mot
långvarig solstrålning, samt eld, vatten
och fukt. Det finns risk för explosion.
Om batteriet skadas eller används på fel
sätt kan ångor tränga ut. Tillför friskluft och
uppsök läkare vid besvär. Ångorna kan
irritera andningsvägarna.

Extra säkerhetsanvisning för
slagborrskruvdragare (PD 2G 18.0)
Använd hörselskydd vid slagborrning.
Buller kan leda till hörselskador.

Laddare

Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med den spänning som
anges på laddarens typskylt.
Laddarens stickkontakt måste passa i
vägguttaget. Stickkontakten får inte
ändras på något sätt. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med
skyddsjordade elverktyg. Oförändrade
stickkontakter och passande vägguttag
minskar risken för elstötar.
Använd endast laddaren i torra
utrymmen och utsätt den inte för väta
eller regn.
Om det kommer in vatten i laddaren ökar
risken för elstötar.

PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
Använd aldrig laddaren om kabeln,
kontakten eller själva laddaren är
skadad. Ta med dig laddaren till närmaste
verkstad.
Öppna aldrig laddaren. Lämna in den på
en verkstad om den inte fungerar som den
ska.
Lägg inga föremål på laddaren och ställ
den inte på mjuka underlag. Det finns risk
för brand.

Särskilda säkerhetsanvisningar

Använd endast originalbatterier med den
spänning som anges på ditt elverktygs
typskylt. Om andra batterier används, t.ex.
kopior, rekonditionerade batterier eller
främmande fabrikat, finns det risk för
person- och sakskador till följd av
exploderande batterier.
Ladda endast batterierna med laddare
som rekommenderas av tillverkaren. Om
en laddare som är avsedd för en viss typ av
batterier används för andra batterier finns
det risk för brand.
Batteriet kan skadas av spetsiga föremål,
t.ex. spik eller skruvmejslar, eller till följd av
kraftig yttre påverkan. Det kan leda till en
inre kortslutning och göra att batteriet
bränns, ryker, exploderar eller överhettas.
Innan arbeten på elverktyget påbörjas
ska omkopplaren för rotationsriktning (2)
ställas i mittläget.
Omkopplaren för rotationsriktning (2)
resp. vridmomentsinställningen (5) ska
endast användas när verktyget står stilla.
Använd endast självhäftande dekaler för
att märka elverktyget.
Borra ej hål i huset.

Buller och vibration
Buller- och svängningsvärdena har
uppmätts enligt EN 60745.

OBS!

Värdena hittar du i tabellen ”Tekniska data”.

VARNING!
De angivna mätvärdena gäller för nya
maskiner. Vid dagligt bruk ändras bulleroch svängningsvärdena.
OBS!

Svängningsnivån som anges i denna
bruksanvisning är uppmätt enligt en i
EN 60745 standardiserad mätmetod och kan
användas för att jämföra elverktyg med
varandra. Den lämpar sig också för en
preliminär uppskattning av
svängningsbelastningen. Den angivna
svängningsnivån gäller för elverktygets
huvudsakliga användning. Om elverktyget
används för andra ändamål med avvikande
insatsverktyg eller bristande underhåll, kan
svängningsnivån avvika.
Detta kan tydligt höja
svängningsbelastningen över hela
livslängden.
För en exakt bedömning av
svängningsbelastningen bör även den tid som
maskinen är frånslagen, eller visserligen är
igång men inte används, tas med i
beräkningen. Detta kan tydligt minska
svängningsbelastningen över hela
livslängden.
Vidta extra säkerhetsåtgärder för att skydda
användaren mot att påverkas av
svängningarna, t.ex. underhåll elverktyget och
insatsverktygen, håll händerna varma,
organisera arbetsförloppen.

VAR FÖRSIKTIG!
Använd hörselskydd när ljudtrycket
överskrider 85 dB(A).
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Tekniska data
Maskin
Typ

PD 2G 18.0
DD 2G 18.0
ID 1/4" 18.0
SlagborrBorrSlagskruvdragare skruvdragare skruvdragare
AP 18.0 (2,5 Ah), AP 18.0 (5,0 Ah)

Batteri
Laddningstid (beroende på
laddningsnivå)

min

Vridmoment, maximalt

Nm

Vridmomentssteg
Tomgångsvarvtal
– steg 1
– steg 2
Slagtal
– steg 1
– steg 2
Borrchuck

0–45
52 1)
65 2)
24

52 1)
68 2)
20+1

min-1
min-1
-1

–
0....380
0....1650

–
0....380
0....1650

0....2300
–
–

min-1
min-1
min-1
mm

–
0....4940
0....21450

–
–
–

0....3200
–
–

–

1/ "
4

–
–

M6–M14
13

min

Verktygshållare

1,5–13
–

Maskinskruvsdiameter
–
Max. skruvdiameter
–
Max. borrdiameter
– i trä
mm
60
– i stål
mm
13
– i murverk
mm
13
Vikt enligt ”EPTA-procedure 01/2003”
kg
1,43
(utan batteri)
Vikt batteri 2,5 Ah
kg
Vikt batteri 5,0 Ah
kg
A-viktad ljudtrycksnivå
Ljudtrycksnivå
dB(A)
94
dB(A)
83
Ljudeffektsnivå
Osäkerhet K
db
Totalt svängningsvärde (vektorsumman av tre riktningar)
Svängningsemissionsvärde ah vid ....
– borrning i metall
– slagborrning i betong
– skruvning
Osäkerhet K
1)
2)

mjukt förband
hårt förband
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180 2)
–

–

60
13
–
1,38

–
1,15

0,42
0,72
80
69
3

99
86

m/s2

2,8

2,8

–

2

13

–

–

2

< 2,5

< 2,5

14,7

m/s
m/s

2

m/s

1,5

PD 2G / DD 2G / ID 1/4"

Översikt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Strömställare
För till- och frånkoppling samt uppstart
upp till maximalt varvtal
Omkopplare för rotationsriktning
Hastighetsväljare
Vridring för drifttyp
Vridring för vridmomentsinställning
Snabbspännchuck
Arbetsplatsbelysning
Handtag
Plats för batteri
Extrahandtag
Verktygshållare (¼" insexkant) med
verktygslåsning
Litiumjonbatteri 2,5 Ah
Frigöringsknapp för batteri
Batteriets laddningsindikering
Litiumjonbatteri 5,0 Ah
Bältesklämma
Fästskruv
Bithållare
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Bruksanvisning
Före idrifttagning

Packa upp elverktyget och motsvarande
tillbehör och kontrollera att leveransen är
fullständig och om transportskador
uppstått.
Sätt fast bältesklämman resp. bithållaren
med medföljande skruv.

Sätta i/byta batteri

Tryck in det laddade batteriet i
elverktyget tills batteriet snäpper fast
helt.

För att ta ut batteriet, tryck på
frigöringsknapparna (1.) och dra
ut det (2.).

OBS!
Vid leveransen är batterierna inte helt
laddade. Ladda batterierna helt innan
maskinen används första gången. Se
”Laddare/Laddning”.

Montera/demontera extrahandtag
(PD 2G/DD 2G)
VAR FÖRSIKTIG!
Använd extrahandtag, om sådana följde
med vid leveransen av elverktyget.
Kontrollförlust kan leda till skador.

VAR FÖRSIKTIG!
När batteriet inte används ska kontakterna
på det skyddas. Lösa metalldelar kan
kortsluta kontakterna, vilket innebär risk för
explosion och brand!

Batteriets laddningsnivå

Genom att trycka på knappen kan man
med hjälp av lysdioderna för batteriets
laddningsindikering kontrollera
laddningsnivån.

Indikeringen slocknar efter fem sekunder.
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Om en av lysdioderna blinkar måste
batteriet laddas. Om ingen lysdiod lyser när
man trycker på knappen är batteriet defekt
och måste bytas ut.

Inställning av rotationsriktning
VAR FÖRSIKTIG!
Ändra bara rotationsriktning när elverktyget
står stilla.

Vridmomentsinställning
(PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
VAR FÖRSIKTIG!
Ändra bara vridmomentet när elverktyget
står stilla.
Ställ vridringen för
vridmomentsinställning i önskat läge.

DD 2G 18.0:

1-20:
:
Ställ omkopplaren för rotationsriktning i
önskat läge:
– Vänster: moturs (skruva ur skruvar,
lossa skruvar)
– Höger: medurs
(borra, skruva i skruvar, dra fast skruvar)
– Mitten: Tillkopplingsspärr
(verktygsbyte, vid alla arbeten på
elverktyget)

Skruvning
Borrning

OBS!
I borrningsläget
avaktiverad.

är slirkopplingen

PD 2G 18.0:

Drifttyp (endast PD 2G 18.0)
VAR FÖRSIKTIG!
Drifttyp får endast ändras när elverktyget
står stilla.
Ställ vridringen för drifttyp i önskat läge.

:

Hastighetsinställning
(PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
VAR FÖRSIKTIG!
Ändra bara hastighet när elverktyget står
stilla.

Borrning

:

Skruvning

:

Slagborrning
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Ställ hastighetsväljaren i önskat läge:
1: låg hastighet, högt vridmoment
2: hög hastighet, lågt vridmoment

Användning av verktygen
VAR FÖRSIKTIG!
Innan arbeten på elverktyget påbörjas ska
omkopplaren för rotationsriktning (2) ställas
i mittläget.
Borrchuck (PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
I borrchucken hålls borr med en diameter på
1,5–13 mm, skruvdragarbits ¼" samt
bithållare ¼" fast ordentligt.
Greppa elverktyget med ena handen och
vrid på borrchucken med den andra.
– Vrid moturs för att öppna borrchucken
mer.
– Vrid medurs för att stänga borrchucken.

Sätt i verktyget.
Stäng borrchucken helt.
Ställ omkopplaren för rotationsriktning i
önskat läge (vänster/höger).
Provkör för att kontrollera att verktygen
har spänts fast centrerat.

Verktygshållare (ID 1/4" 18.0)

OBS!
I verktygshållaren hålls skruvdragarbits och
bithållare ¼" fast ordentligt.

Dra verktygslåsningen framåt och tryck
in verktyget så långt det går.
Släpp verktygslåsningen.
För att ta ut verktyget, dra
verktygslåsningen bakåt.

Koppla till maskinen

Maskinens tillkoppling:
Tryck på strömställaren.
Med elverktygets strömställare går det
att öka varvtalet stegvis upp till
maximalvärdet.

Maskinens frånkoppling:
Släpp strömställaren.
–
–

OBS!
Elverktyget har en broms som genast
stannar insatsverktyget när
strömställaren släpps.
Vid långvarig användning av elverktyget
bör man huvudsakligen arbeta med
strömställaren helt intryckt.

Arbeta med elverktyget
VAR FÖRSIKTIG!
Innan arbeten på elverktyget påbörjas ska
omkopplaren för rotationsriktning (2) ställas
i mittläget.
1. Sätt i batteriet.
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2.
3.
4.
5.
6.

Sätt i verktyget.
Ställ in önskat läge för vridmoment.
Ställ hastighetsväljaren i önskat läge.
Ställ in önskad rotationsriktning.
Greppa elverktyget i handtaget med
ena handen och inta arbetsställning.

Anvisningar för en lång batterilivslängd
–
–
–
–

7. Koppla till maskinen.
Efter arbetets slut:
8. Släpp strömställaren.
9. Ställ omkopplaren för rotationsriktning (2)
i mittläget.

Laddare

VAR FÖRSIKTIG!
Ladda aldrig batterier vid temperaturer
under 0 °C eller över 55 °C.
Ladda inte batterier i omgivningar med
hög luftfuktighet eller temperatur.
Täck inte över batterier eller laddare
medan laddning pågår.
Dra ur laddarens nätkontakt efter
avslutad laddning.

Under laddningen blir batteri och laddare
varma. Det är normalt!
Litiumjonbatterier har inte den kända
”minneseffekten”. Trots det bör ett batteri
laddas ur helt före laddning och själva
laddningen alltid fullföljas helt.
Batterier som inte används under längre tid
ska förvaras svalt med viss laddning.

Laddning

VAR FÖRSIKTIG!
Sätt endast i originalbatterier i laddaren som
medföljer.
Sätt i laddarens nätkontakt.
Displayens bakgrundsbelysning lyser
grönt i två sekunder och slocknar sedan
igen. OK visas.

1
Plats för batteri
2
Kontakter
3
Ventilationsgaller
4
Display för indikering av drifttillstånd
5
Nätkabel med nätkontakt
Laddare CA 10.8/18.0 är avsedd för
laddning av FLEX-batterier av typerna
– AP 10.8 (2,5 Ah),
– AP 18.0 (2,5 Ah),
– AP 10.8 (5,0 Ah) och
– AP 18.0 (5,0 Ah).

Sätt i batteriet helt i laddaren så att det
hakar fast.
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– På displayen varvas visning av
återstående laddningstid (tills batteriet
är fulladdat) och en grafisk visning av
laddningsnivån.
– Displayens bakgrundsbelysning lyser
orange när batteriet är mindre än 80 %
laddat.
– Från och med 80 % batteriladdning
lyser displayen grönt och OK visas.
Batteriet är fulladdat när indikeringen
visas.
Den gröna bakgrundsbelysningen
slocknar efter kort tid.
Ta ut batteriet ur laddaren.

Underhåll och skötsel
Rengöring
VARNING!
Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
användning strömledande damm avlagras
på husets insida.
Rengör elverktyget och ventilationsgallret
regelbundet. Intervallen är beroende av det
bearbetade materialet och brukstiden.
Blås ur husets insida med motor
regelbundet med torr tryckluft. Låt
elverktyget vara igång när det görs.

Laddare
VARNING!
Dra ut nätkontakten före alla arbeten.
Använd varken vatten eller andra flytande
rengöringsmedel.
Ta bort smuts och damm från huset med
en pensel eller en torr trasa.

Dra ut nätkontakten.

Reparationer

OBS!
Om displayen blinkar när batteriet har satts
i laddaren, är det något som är fel med
batteriet eller laddaren.

Reparationer får endast utföras av en
serviceverkstad som är auktoriserad av
tillverkaren.

Displayen blinkar långsamt.
Bakgrundsbelysningen är
orange.
Batteriet är för varmt eller för kallt. När
batteriet har uppnått laddningstemperatur
(0 °C...55 °C) påbörjas laddningen.

Se tillverkarens kataloger för ytterligare
tillbehör, särskilt insatsverktyg.
Sprängskisser och reservdelslistor hittar du
på vår hemsida: www.flex-tools.com

Displayen blinkar snabbt.
Bakgrundsbelysningen är röd.
Ta ut batteriet ur laddaren och sätt i det
igen. Om samma indikering återkommer är
batteriet defekt. Byt ut batteriet eller låt en
fackverkstad kontrollera det.
Om detta felmeddelande visas även för ett
annat batteri är laddaren defekt. Låt en
fackverkstad kontrollera laddaren.

122

Reservdelar och tillbehör

Transport
Den litiumekvivalenta mängden hos
batterierna som ingår i leveransomfattningen
ligger under gängse gränsvärden. Därför
omfattas batteriet som enskild komponent
samt elverktyget med sin leveransomfattning
inte av nationella eller internationella
föreskrifter om farligt gods.
Vid transport av flera verktyg med
litiumjonbatterier kan dessa föreskrifter bli
relevanta och särskilda säkerhetsåtgärder
(t.ex. för emballaget) krävas.
Ta i så fall reda på vilka föreskrifter som gäller
i landet där verktygen används.

PD 2G / DD 2G / ID 1/4"

-märkning
Vi intygar under ensamt ansvar att den under
”Tekniska data” beskrivna produkten
överensstämmer med följande standarder
eller normativa dokument:
EN 60745 enligt bestämmelserna
i direktiven 2004/108/EG (t.o.m.
19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m.
20.04.2016), 2006/42/EG, 2011/65/EG.
Ansvarig för tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

VARNING!
Kasta aldrig ackumulatorer/batterier
bland hushållssoporna, i eld eller i vatten.
Öppna inte uttjänta ackumulatorer.

Ackumulatorer/batterier ska samlas in,
återvinnas eller avfallshanteras på
miljövänligt sätt.
Endast för EU-stater:
Enligt direktivet 2006/66/EG måste defekta
eller förbrukade ackumulatorer/batterier
lämnas in för återvinning.

OBS!
Fråga en fackhandlare om möjligheter till
avfallshantering.

Uteslutning av ansvar
07.12.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Anvisningar om avfallshantering
VARNING!
Gör uttjänta maskiner obrukbara genom att
avlägsna nätkabeln.

Tillverkaren och hans representant ikläder
sig inget ansvar för skador eller förlorad
vinst genom driftsavbrott som uppstår
genom produkten eller genom att produkten
ej kan användas.
Tillverkaren och hans representant ikläder
sig inget ansvar för skador som uppstår
genom felaktig användning eller i
förbindelse med andra tillverkares
produkter.

Endast för EU-stater.
Kasta inte elverktyg bland hushållssoporna!
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG
om el- och elektronikavfall och dess
tillämpning i den nationella lagstiftningen
ska förbrukade elverktyg samlas in separat
och lämnas till återvinning.

Materialåtervinning istället för
avfallshantering.

Verktyg, tillbehör och emballage ska lämnas
till miljövänlig återvinning. För att underlätta
sorteringen vid återvinning är plastdelarna
märkta.
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