
MASINA DE 
INSURUBAT CU 
ACUMULATORI 

20V

TDLI20011,TDLI20011E,TDLI20011D,TDLI20011X,TDLI20011-X,TDLI20011S,
TDLI20011H,TDLI20011M,TDLI20011A,UTDLI20011,UTDLI20011X,UTDLI20011-X,
TDLI20012,TDLI20012E,TDLI20012D,TDLI20012X,TDLI20012-X,TDLI20012S,
TDLI20012H,TDLI20012M,TDLI20012A,UTDLI20012,UTDLI20012X,UTDLI20012
(X stands for 1 to 9)



SPECIFICATII

Model  

20V
2

0-400/0-1500 /min
15+1
45Nm

0.8-10mm

20V
2

0-400/0-1500 /min
15+1
45Nm

1/32˝- 3/8˝

Tensiune
Setări mecanice de viteză 
Viteză variabilă fără sarcină 
Setări de cuplu
Forța maximă de cuplu 
Capacitatea mandrinei

• * Programul de cercetare si dezvoltare este mereu in dezvoltare, de accea putem modifica anumite 
specificatii fara alte avertismente.
* Specificatiile si cartusele pot diferi de la o tara la alta. 

TDLI20011,TDLI20011E,
TDLI20011D,TDLI20011X,
TDLI20011-X,TDLI20011S,
TDLI20011H,TDLI20011M,
TDLI20011A(X stands for 1 to 9)

UTDLI20011,UTDLI20011X,
UTDLI20011-X(X stands for 1 to 9)
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TDLI20012 TDLI20012E TDLI20012D 
TDLI20012X TDLI20012-X TDLI20012S 
TDLI20012H TDLI20012M TDLI20012A 
(X stands for 1 to 9)

Model  

20V
2

0-400/0-1500 /min
15+1
45Nm

0.8-10mm

20V
2

0-400/0-1500 /min
15+1
45Nm

1/32˝- 3/8˝

UTDLI20012 UTDLI20012X 
UTDLI20012-X
(X stands for 1 to 9)

Tensiune
Setări mecanice de viteză 
Viteză variabilă fără sarcină 
Setări de cuplu
Forța maximă de cuplu 
Capacitatea mandrinei

• * Programul de cercetare si dezvoltare este mereu in dezvoltare, de accea putem modifica anumite 
specificatii fara alte avertismente.

* Specificatiile si cartusele pot diferi de la o tara la alta. 



Salvati aceste instructiuni

evoluții sau reciprocitate pe minut

Instrucțiuni importante privind 
siguranța pentru cartușul bateriei

1. Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate 
instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe 
(1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) 
produs folosind bateria.

2. Nu dezasamblați cartușul bateriei.
3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv 

mai scurt, opriți imediat funcționarea. Poate 
rezulta un risc de supraîncălzire, posibile 
arsuri și chiar o explozie.

4. Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți-l cu 
apă limpede și căutați imediat asistență 
medicală. Poate duce la pierderea vederii.

5. Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:
(1) Nu atingeți terminalele cu niciun material 
conductiv.
(2) Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un 
recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, 
monede etc.
(3) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau 
ploaie.Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un 
flux mare de curent sau o supraincalzire, posibile 
arsuri, sau o pana de curent. 

 AVERTISMENT:  nerespectarea regulilor 
de siguranță menționate în acest manual de 
instrucțiuni poate provoca vătămări corporale 
grave.

SIMBOLURI
Simbolurile utilizate:

volts

curent continuu

viteza fara sarcina

6.

7.

Nu depozitați instrumentul și cartușul bateriei 
în locuri în care temperatura poate atinge sau 
depăși 50 ° C (122 ° F).
Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este 
grav deteriorat sau este complet uzat; acesta 
poate exploda.

8. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.
9. Nu utilizați o baterie deteriorată.
10. Respectați reglementările locale referitoare la 
eliminarea bateriilor. 

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. 
Sfaturi pentru menținerea duratei 
maxime de viață a bateriei
1. Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi 

descărcat complet. Opriți întotdeauna 
funcționarea sculei și încărcați cartușul 
bateriei atunci când observați o putere mai 
mică a sculei.

2. Nu reîncărcați niciodată o baterie complet 
încărcată. Supraîncărcarea scurtează durata de 
viață a bateriei.

3. Încărcați cartușul bateriei la temperatura 
camerei la 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F).

4.  Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați o 
perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).
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<30%

NOTA: În funcție de condițiile de utilizare și de 
temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de 
capacitatea reală.

1. Buton 2. cartus baterie
Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l din instrument în 
timp ce glisați butonul din partea din față a cartușului. 
Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba pe cartușul 
bateriei cu canelura din carcasă și glisați-o în poziție. 
Introduceți-l până la capăt până se blochează la loc cu un 
mic clic. Dacă puteți vedea indicatorul roșu în partea 
superioară a butonului, acesta nu este blocat complet.

      ATENȚIE: Instalați întotdeauna cartușul bateriei 
complet până când indicatorul roșu nu poate fi văzut. 
În caz contrar, poate cădea accidental din instrument, 
provocând rănirea dvs. sau a cuiva din jurul vostru.

      ATENȚIE: Nu instalați cartușul bateriei cu forța. 
Dacă cartușul nu alunecă ușor, nu este introdus 
corect.

    ATENTIE: Tineti bine aparatul atunci cand 
introduceti sau indepartati bateria.  In cazul unei 
cazaturi accidentale ale aparatului si a 
cartușului bateriei, acestea se se pot deteriora. 

1

2

1

2

2

1. Lumini indicatoare  2. Buton de verificare
Apăsați butonul de verificare de pe cartușul bateriei 
pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile 
indicatoare se aprind câteva secunde.

Instalarea sau scoaterea 
cartușului bateriei

DESCRIERE 
FUNCȚIONALĂ
ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este 
oprit și cartușul bateriei este îndepărtat înainte de 
a regla sau verifica o funcție.

ATENȚIE: Opriți întotdeauna aparatul  înainte
de a instala sau scoate cartușul bateriei.

Lighted Off

Lumini indicatorae Putere ramasa 

>80%

30% to 80%

Indicator nivel baterie

Comutarea actiunii

1. Comutator

1
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1

ATENȚIE: Înainte de a introduce cartușul 
bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă 
declanșatorul comutatorului acționează corect și 
revine în poziția „OPRIT” când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți butonul 
de declanșare. Viteza crește prin creșterea presiunii pe 
declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul 
pentru a opri.
Frână electrică
Acest dispozitiv este echipat cu o frână electrică. 
Dacă unealta nu se oprește rapid după eliberarea 
declanșatorului, efectuați revizia uneltei la un  service 
autorizat. 

Aprinderea luminii frontale

1. Lampa

ATENȚIE: Nu priviți direct în sursa de lumină.

Trageți butonul de declanșare pentru a aprinde lampa. 
Lampa continuă să se aprindă în timp ce butonul de 
declanșare este apăsat. Lampa se stinge la 10-15 
secunde după eliberarea declanșatorului.

NOTĂ: Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de 
pe obiectivul lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați obiectivul 
lămpii, deoarece aceasta poate reduce iluminarea.

Reversing switch action
Pozitionarea 
comutatorului 
de viteze  

Viteza Cuplu

1 Mica Ridicat Operare cu 
sarcina grea

2 Mare Scazut   Operare cu 
sarcina usoara

Pentru a schimba viteza, opriți aparatul. Selectați partea 
„2” pentru viteză mare sau „1” pentru viteză mică, dar 
cuplu mare. Asigurați-vă că maneta de schimbare a 
vitezei este setată în poziția corectă înainte de operare.
Dacă viteza sculei coboară extrem de mult în timpul 
funcționării cu „2”, glisați maneta la „1” și reporniți 
operația.

1. Parghie de comutatea a sensului de functionare

Acest aparat are un comutator de inversare pentru a schimba direcția 
de rotație. Apăsați maneta comutatorului de mers înapoi din partea A 
pentru rotația în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru 
rotația în sens invers acelor de ceasornic.
Când maneta comutatorului de mers înapoi este în poziție neutră, 
declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

Schimbarea vitezei

1. Buton schimbare viteza

     ATENȚIE: Setați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei 
complet în poziția corectă. Dacă acționați unealta cu pârghia de 
schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre 
partea "1" și partea "2", scula se poate deteriora.

 
      ATENȚIE: Nu utilizați pârghia de schimbare a vitezei în timp 
ce aparatul funcționează; acesta poate fi deteriorat.

     ATENȚIE: Verificați întotdeauna direcția de rotație 
înainte de operare.

 ATENȚIE: Utilizați comutatorul de mers înapoi 
numai după oprirea completă a aparatului. Schimbarea 
direcției de rotație înainte ca instrumentul să se 
oprească poate deteriora unealta.
      ATENȚIE: Când nu folosiți aparatul, setați 
întotdeauna maneta schimbatorului în poziția neutră.

1

BA

1
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Tipul operatiunii



Reglarea cuplului de strângere

1. Inel de ajustare 2.Nivel 3.Sageata

Cuplul de fixare poate fi reglat în 16 trepte prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradările cu săgeata de pe corpul 
sculei. Puteți obține cuplul minim de fixare la 1 și cuplul maxim la marcare.

Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 la 15. Ambreiajul nu 
funcționează la marcaj.

Înainte de operarea efectivă, introduceți un șurub de încercare în materialul dvs. sau o bucată de material duplicat 
pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

Asamblare
ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că  aparatul este oprit și cartușul bateriei este îndepărtat 
înainte de a efectua orice lucru pe aparat.

1. Manson  2. Incidere 3. Deschidere

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Așezați bitul / burghiul în 
mandrină până la capăt. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a 
îndepărta burghiul / bitul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Instalarea sau îndepărtarea bitului / burghiului

1

2

3

1

2

3
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Operatiuni de gaurire

Operațiune de gaurire

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să indice
marcajul. Apoi procedați după cum urmează:

Gaurirea in  lemn
La găurirea lemnului, cele mai bune rezultate se obțin cu 
burghiele pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. 
Șurubul de ghidare ușurează găurirea prin tragerea 
burghiului în piesa de prelucrat.
Gaurirea în metal
Pentru a preveni alunecarea burghiului atunci când 
începeți o gaură, faceți o indentare cu un pumn central 
și un ciocan în punctul de forat. Așezați punctul 
burghiului în indentare și începeți să forați.
Utilizați un lubrifiant de tăiere la găurirea metalelor. 
Excepțiile sunt fierul și alama care ar trebui să fie găurite 
uscate.

OPERARE
      ATENȚIE: Introduceți întotdeauna cartușul        
bateriei până la capăt până se blochează în poziție. 
Dacă puteți vedea partea roșie în partea superioară a 
butonului, aceasta nu este blocată complet. 
Introduceți-l complet până când partea roșie nu poate 
fi văzută. În caz contrar, poate cădea accidental din 
instrument, provocând rănirea dvs. sau a persoanei 
din jur. cu o mână pe mâner și cealaltă mână pe 
partea inferioară a cartușului bateriei pentru a 
controla acțiunea de răsucire.

 ATENȚIE: Apăsarea excesivă a sculei nu va 
accelera forarea. De fapt, această presiune excesivă 
va servi doar la deteriorarea vârfului burghiului dvs., 
la scăderea performanței sculei și la scurtarea duratei 
de funcționare a sculei.

 ATENȚIE: Un burghiu împotmolit poate fi 
îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de 
marșarier la rotirea în marșarier pentru a se deplasa 
înapoi. Cu toate acestea, instrumentul poate ieși 
brusc. 

 ATENTIE: asigurati intot-deauna piesele de mici    
dimensiuni cu ajutorul unei menghine sau un 

dispozitiv silimar. 
      ATENTIE: Daca scula dv. electrica este folosita 
pana la descarcarea acumulatorului, inainte de a va 
relua activitatea, lasati-o sa se odihneasca pentru 15 
minute, schimbati bateria cu una noua, apoi puteti 
continua. 

     ATENȚIE: Reglați inelul de reglare la nivelul de 
cuplu adecvat pentru munca dvs.

ATENTIE: Asigurati-va ca ati introdus drept  
bitul in mandrina, altfel acesta poate fi deteriorat.

Așezați vârful șurubului în mandrina și aplicați presiune 
asupra sculei. Porniți aparatul încet și apoi măriți viteza 
treptat. Eliberați declanșatorul comutatorului imediat ce 
ambreiajul intră.

NOTE: Când acționați șurubul pentru lemn, preforați o 
gaură pilot de 2/3 din diametrul șurubului. Facilitează 
conducerea și previne despicarea piesei de prelucrat.
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    ATENTIE: Tineti ferm aparatul și aveți grijă când 
burghiul începe să străpungă piesa de prelucrat. Există 
o forță extraordinară exercitată asupra sculei / 
burghiului în momentul deschiderii găurii.



TDLI20011,TDLI20011E,TDLI20011D,TDLI20011X,TDLI20011-X, 
TDLI20011S,TDLI20011H,TDLI20011M,TDLI20011A,UTDLI20011 
UTDLI20011X,UTDLI20011-X,TDLI20012,TDLI20012E,TDLI20012D, 
TDLI20012X,TDLI20012-X,TDLI20012S,TDLI20012H,TDLI20012M, 
TDLI20012A,UTDLI20012,UTDLI20012X,UTDLI20012-X
(X stands for 1 to 9)                 VEDERE DETALIATA
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No. Part Description Qty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Suruburi M5*25 stanga
Mandrina 0.8-10mm
Ansamblu pinioane
Pinion
Surub&piulita M3X6
Placuta distantier
Motor
Arc
Parghie schimbator
Arc pargie
Carcasa stanga / dreapta
F/R schimbator sens rotatie
Comutator
Suruburi ST3.5*16

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
10

9

TDLI20011,TDLI20011E,TDLI20011D,TDLI20011X,TDLI20011-X, 
TDLI20011S,TDLI20011H,TDLI20011M,TDLI20011A,UTDLI20011 
UTDLI20011X,UTDLI20011-X,TDLI20012,TDLI20012E,TDLI20012D, 
TDLI20012X,TDLI20012-X,TDLI20012S,TDLI20012H,TDLI20012M, 
TDLI20012A,UTDLI20012,UTDLI20012X,UTDLI20012-X
(X stands for 1 to 9)      Lista pieselor de schimb
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