
Транспортировка

 � ВНИМАНИЕ: Риск воспламенения. При транспортировке аккумуляторных 
батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторных 
батарей случайно будут замкнуты электропроводящими материалами. При 
транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы 
защищены и хорошо изолированы от материалов, контакт с которыми может 
привести к короткому замыканию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные аккумуляторные батареи запрещается сдавать 
в багаж.

Батареи DeWALT соответствуют всем применимым правилам транспортировки, как 
предусмотрено промышленными и юридическими стандартам, включая рекомендации 
ООН по транспортировки опасных грузов; Ассоциация международных авиаперевозчиков 
(IATA) правила перевозки опасных грузов, Международные правила перевозки опасных 
грузов морским путем (IMDG), и европейское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ADR). Литий-ионные элементы и аккумуляторные батареи были 
протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке 
опасных грузов руководства по тестами и критериям.
В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей DeWALT не попадает 
под классификацию, поскольку они не являются опасными материалами Класса 9. 
В целом, полностью под правила Класса 9 подпадают только перевозки литий-ионных 
батарей с энергоемкостью выше 100 Ватт час (Вт ч). Энергоемкость всех литий-ионных 
аккумуляторных батарей в Ватт-часах указана на упаковке. Кроме того, из-за сложности 
правил, DeWALT не рекомендует перевозку литий-ионных батарей по воздуху вне 
зависимости от их энергоемкости. Поставки инструментов с батареями (комбинированные 
наборы) могут перевозиться по воздуху согласно исключениям, если энергоемкость 
батареи не превышает 100 Вт ч.
Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по 
правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке 
и оформлению документации.
Информация, изложенная в данном руководстве обоснована и на момент создания 
данного документа может считаться точной. Но эта гарантия не является ни выраженной, 
ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что бы его деятельность 
соответствовала всем применимым законам.

Транспортировка батареи FLEXVOLTTM

Батарея DeWALT FLEXVOLTTM оснащена двумя режимами: эксплуатация 
и транспортировка.
Режим эксплуатации: если батарея FLEXVOLTTM используется отдельно или в изделии 
DeWALT на 18 В, то она будет работать в качестве батареи 18 В. Если батарея FLEXVOLTTM 
используется в изделии на 54 В или 108 В (две батареи 54 В), то она будет работать в 
качестве батареи 54 В.
Режим транспортировки: если к батарее FLEXVOLTTM прикреплена крышка, то батарея 
находится в режиме транспортировки. Сохраните крышку для транспортировки.
При режиме транспортировки 
ряды элементов электрически 
отсоединяются внутри 
батареи, что в итоге дает 
3 батареи с более низкой энергоемкостью в ватт-часах (Вт ч) по сравнению с 1 батареей с 
более высокой емкостью в ватт-часах. Данное увеличенное количество в 3 батареи с более 
низкой энергоемкостью может исключить комплект из некоторых ограничений на 
перевозку, налагаемых на батареи с более высокой энергоемкостью. 
Например, энергоемкость в режиме транспортировки 
указана как 3 × 36 Вт ч, что может означать 3 батареи 
с емкостью в 36 Вт ч каждая. Энергоемкость в режиме 
эксплуатации указана как 108 Вт ч (подразумевается 
1 батарея).

Пример маркировки режимов 
эксплуатации и транспортировки

Transportation

 � WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can possibly cause fire if the battery 
terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting 
batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from 
materials that could contact them and cause a short circuit. NOTE: Lithium-ion batteries 
should not be put in checked baggage.

DeWALT batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and 
legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; 
International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International 
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning The 
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have 
been tested to section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be excepted from being classified as a 
fully regulated Class 9 Hazardous Material. In general, only shipments containing a lithium-ion 
battery with an energy rating greater than 100 Watt Hours (Wh) will require being shipped as 
fully regulated Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on the pack. 
Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT does not recommend air shipping lithium-
ion battery packs alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with batteries (combo 
kits) can be air shipped as excepted if the Watt Hour rating of the battery pack is no greater than 
100 Wh.
Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is the 
shipper's responsibility to consult the latest regulations for packaging, labeling/marking and 
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed 
to be accurate at the time the document was created. However, no warranty, expressed or 
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its activities comply with the 
applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in a DeWALT 18V product, it will 
operate as an 18V battery. When the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries) 
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM battery, the battery is in Transport 
mode. Keep the cap for shipping.
When in Transport mode, strings of cells are electrically 
disconnected within the pack resulting in 3 batteries with a lower 
Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a higher 
Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries with the 
lower Watt hour rating can exempt the pack from certain shipping regulations that are imposed 
upon the higher Watt hour batteries. 
For example, the Transport Wh rating might indicate 3 x 36 
Wh, meaning 3 batteries of 36 Wh each. The Use Wh rating 
might indicate 108 Wh (1 battery implied).

Example of Use and Transport Label Marking

English (original instructions)

ENGLISH

PУССКИЙ

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be 
disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the 
demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to 

local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.

Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs 
which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our 
environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected 

battery packs will be recycled or disposed of properly.

Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на 
маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть 
извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, 

утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными 
нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо 
перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения 
определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, 
соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:
• полностью разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
• литий-ионные аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их 

нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи 
будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.



Транспортування

 � ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі. Під час перевезення 
акумуляторів може виникнути пожежа, якщо контакти акумулятора 
випадково ввійдуть в контакт з електропровідним матеріалом. Під час 
перевезення акумуляторів переконайтесь, що їхні контакти захищені та добре 
ізольовані від матеріалів, які можуть увійти з ними в контакт та викликати 
коротке замикання. 
ПРИМІТКА: При перевезенні літій-іонних акумуляторів не можна здавати їх в багаж.

Акумулятори DeWALT відповідають всім нормам перевезення, описаним у галузевих та 
законодавчих положеннях, включно з рекомендаціями ООН про перевезення небезпечних 
вантажів, правилами перевезення небезпечних вантажів Міжнародної організації 
повітряного транспорту (IATA), міжнародними правилами перевезення небезпечних 
вантажів водним транспортом (IMDG) та Європейській угоді про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів (ADR). Літій-іонні елементи живлення та акумулятори 
були перевірені відповідно до розділу 38.3 керівництва з тестів та критеріїв щодо 
перевезення небезпечних вантажів Рекомендацій ООН.
У більшості випадків перевезення акумуляторів DeWALT може бути класифіковано як 
перевезення небезпечних речовин, що повністю підпадають під клас 9. Загалом тільки 
вантажі, що містять літій-іонні акумулятори ємністю більше за 100 ват-годин (Вт-год.), 
вимагають транспортування відповідно до норм перевезення небезпечних речовин, що 
повністю підпадають під Клас 9. На всі літій-іонні акумулятори нанесено значення ват-
годин. Крім того, через складності законодавчих норм компанія DeWALT не рекомендує 
транспортування окремо літій-іонних акумуляторів повітряним транспортом, незалежно 
від показника ват-годин. Перевезення інструментів з акумуляторами (у комплекті) можна 
виконувати повітряним транспортом, якщо значення ват-годин не перевищує 100 Вт-год.
Незалежно від того, чи вантаж вважається виключеним або повністю регламентованим, 
вантажовідправник несе відповідальність за відповідність останнім нормам щодо вимог до 
упаковки, етикеток/маркування та документації.
Інформація, що наводиться у цьому розділі керівництва, сумлінно перевірена та вважається 
дійсною на момент складання документації. Проте чинні нормативи можуть підлягати 
змінам. Покупець несе відповідальність за те, щоб його дії відповідали певним нормам.

Транспортування батареї FLEXVOLTTM

Батарея DeWALT FLEXVOLTTM має два режими: використання та транспортування.
Режим використання. при використанні батареї FLEXVOLTTM окремо або в продукті 
DeWALT 18В вона працює як батарея потужністю 18 В. Якщо батарею FLEXVOLTTM 
встановлено у пристрій потужністю 54 В або 108 В (дві батареї 54 В), вона буде працювати як 
батарея 54 В.
Режим транспортування. якщо на батарею FLEXVOLTTM встановлено кришку, вона 
знаходиться у режимі транспортування. Не знімайте цю кришку при транспортуванні.
У режимі транспортування послідовність електричних 
елементів акумулятора роз’єднана, що створює 3 акумулятори 
з меншим значенням Вт·год в порівнянні з 1 акумулятором із 
більшим значенням цього показника. Ці 3 акумулятори з 
нижчим значенням ват-годин можуть бути виключені з певних норм транспортування, що 
застосовуються для акумуляторів з більшим значенням ват-годин. 
Наприклад, показник транспортування може бути 
3 × 36 Вт-год, що означає 3 акумулятори по 36 Вт-год 
кожний. При цьому показник Вт-год в режимі 
використання може бути вказаний як 108 Вт-год 
(1 акумулятор).

Приклад маркування способів 
використання та транспортування

Part No. 530914-16

УКРАЇНСЬКА

Захист навколишнього середовища
Роздільний збір. Пристрої і акумулятори позначені цим символом, не можна 
викидати зі звичайним побутовим сміттям.
Пристрої і акумулятори містять матеріали, які можна відновити та переробити, що 
зменшить потребу у сировині. Утилізуйте електротехнічну продукцію і акумулятори 

відповідно до місцевих положень. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті 
www.2helpU.com.

Придатність акумулятора для перезарядки
Дана модель акумулятора підлягає перезарядці у випадку зниження його потужності при 
виконанні завдань, що попередньо не вимагали особливих зусиль. Наприкінці терміну 
служби акумулятора утилізуйте його у спосіб, безпечний для навколишнього середовища.
• Повністю розрядіть акумулятор, потім витягніть його з інструменту.
• Літій-іонні акумулятори можна повторно переробляти. Відправте їх до свого дилера або 

на місцеву переробну станцію. Там зібрані акумулятори будуть перероблені або знищені 
належним чином.
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