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TOOL COnnECTTM aPP FOR XR BLUETOOTH® 
LITHIUM IOn BaTTERY PaCks
Important Safety Instructions

  WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always 
be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including 
the following:

  WARNING: For your own safety, read the instruction manual for the DeWALT 
product in which the battery is used. Failure to heed these warnings may result 
in personal injury and serious damage to the product and the accessory. 

The XR Bluetooth® lithium ion battery packs are for use with cordless DeWALT 
products and DeWALT chargers.

READ ALL INSTRUCTIONS
• DO NOT splash or immerse in water or other liquids 

• Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is 
completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and 
materials are created when lithium ion battery packs are burned. 

• If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area 
with mild soap and water.

• If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes 
or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is 
composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts. 

• Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation. Provide fresh 
air. If symptoms persists, seek medical attention. 

• Charge the battery pack only in DeWALT chargers. 

• DO NOT probe pack with conductive objects.

• DO NOT store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may 
reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).

  DANGER: Never attempt to open the battery pack for any reason. 

  WARNING: Do not store or carry battery so that metal objects can 
contact exposed battery terminals. Transporting batteries can possibly 
cause fires if the battery terminals inadvertently come in contact with 
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conductive materials such as keys, coins, hand tools and the like. The 
US Department of Transportation Hazardous Material Regulations (HMR) 
actually prohibit transporting batteries in commerce or on airplanes (i.e., 
packed in suitcases and carry-on luggage) UNLESS they are properly protected 
from short circuits.

• When traveling on airlines, be sure to comply with the airline restrictions on usage of 
personal electronic devices and Bluetooth®.

• The out of range alert feature has been designed to act as an aid to warn against 
products getting misplaced or stolen. It is not a security system, therefore DeWALT takes 
no responsibility for the loss or stolen of Bluetooth® battery packs.

• The connectivity range is up to 30 metres (100 feet) depending on environment and 
location. 

• The shortwave radio frequency signals of a Bluetooth® device may impair the operation 
of other electronic and medical devices (such as pacemakers or hearing aids). 

• Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the 
user’s authority to operate the device.

NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the 
Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of such marks by DeWALT is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective owners.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

WIRELESS BLUETOOTH®BATTERY 
DCB183B, DCB184B
DeWALT hereby declares that these batteries are in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and to all 
applicable EU directive requirements.

The complete declaration of conformity can be requested at 

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510, Idstein, Germany

FUNCTIONALITY
This battery pack is capable of connecting with mobile devices that support 
Bluetooth® Smart (or Bluetooth® 4.0) technology using the DeWALT Tool Connect™ 
application.
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DeWALT Tool Connect™ is an application for your smart device (such as a smart 
phone or tablet) and is compatible with most popular devices. To see if your mobile 
device is compatible visit www.dewalt.com or you app store.

Getting Started with DeWALT Tool ConnectTM

NOTE: The Tool Connect™ App is governed by separate terms and conditions 
available for viewing through the mobile application.

Step 1: Download the DeWALT Tool Connect™ application at:

Step 2: Follow the instructions in the app to create your Tool Connect™ account.

Step 3:  Connect your battery pack with the DeWALT Tool Connect™ app by going to 
the Home screen and select +Tool. Give the product an individual name as 
well as confirm that you would like to register the product on your 
DeWALT.com account.

Step 4:  You will then be prompted to push and hold the state of charge button to 
activate the pairing process.

For more information on DeWALT Tool Connect™ functionality and features, please 
visit www.dewalt.com or view the FAQ page and help screens located inside the 
mobile application.

Transportation
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, the two 
instances that require shipping Class 9 are:

1. Air shipping more than two DeWALT lithium-ion battery packs when the 
package contains only battery packs (no tools), and
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2. Any shipment containing a lithium-ion battery with an energy rating greater 
than 100 watt hours (Wh). All lithium-ion batteries have the watt hour rating 
marked on the pack.

Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is 
the shipper’s responsibility to consult the latest regulations for packaging, labelling/
marking and documentation requirements.

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.

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.

Protecting the Environment
 Separate collection. This product must not be disposed of with normal 
household waste.

 Should you find one day that your DeWALT product needs 
replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of 
it with household waste. Make this product available for separate 
collection.

 Separate collection of used products and packaging allows materials 
to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps 
prevent environmental pollution and reduces the demand for raw 
materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the 
household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new 
product.

DeWALT provides a facility for the collection and recycling of DeWALT products once 
they have reached the end of their working life. To take advantage of this service 
please return your product to any authorised repair agent who will collect them on 
our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting 
your local DeWALT office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list 
of authorised DeWALT repair agents and full details of our after-sales service and 
contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.
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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.

• Lithium-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.
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XR BLUETOOTH® LITYUM İYOn BaTaRYaLaRI 
IçIn TOOL COnnECTTM UYgULaMasI
Önemli Güvenlik Talimatları

  UYARI: Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için 
elektrikli aletleri kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik 
önlemlerine daima uyun:

  UYARI: Kendi güvenliğiniz için bataryanın kullanıldığı DeWALT ürününe 
yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel 
yaralanmaya ve ürünün ve aksesuarın hasar görmesine neden olabilir. 

XR Bluetooth® lithium iyon bataryaları, kablosuz DeWALT ürünleri ve DeWALT şarj 
cihazlarıyla kullanılabilir.

TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Su veya diğer sıvıları SIÇRATMAYIN 

• Ciddi şekilde hasar görmüş veya tamamen tükenmiş olsa bile bataryayı 
yakmayın. Batarya yangında patlayabilir. Lityum iyon bataryalar yandıklarında zehirli 
gazlar ve materyaller açığa çıkar. 

• Batarya içerikleri deriyle temas ederse derhal sabun ve suyla yıkayın. 

• Batarya sıvısı gözünüze temas ederse, yanma geçene kadar 15 dakika 
gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekliyse, batarya elektrolitleri sıvı organik karbonat 
ve lityum tuzu karışımından oluşmuştur. 

• Açık batarya hücrelerinin içeriği solunum yollarında yanmaya sebep olabilir.
Temiz hava alın. Semptomlar devam ederse, tıbbi yardım alın. 

• Bataryayı yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. 

• Bataryayı iletken nesnelerle İNCELEMEYİN.

• Aleti ve bataryayı sıcaklığın 40°C (105°F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın 
dış barakalar veya metal binalar gibi) DEPOLAMAYIN veya KULLANMAYIN.

  TEHLİKE: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. 

  UYARI: Bataryayı, metal nesneler batarya terminallerine temas 
etmeyecek şekilde saklayın veya taşıyın. Bataryaların taşınması, 
batarya terminalleri istemsiz şekilde anahtar, madeni para, el 
aletleri, vb. iletken malzemelerle temas ederse yangına neden olabilir. 

Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)

7

TÜRkçE

Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)

ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın Tehlikeli Malzeme Düzenlemeleri (HMR), 
bataryaların kısa devreden uygun bir şekilde korunmadıkları TAKDİRDE ticari 
olarak veya uçaklarda (ör. bavullarda ve el bagajlarında paketli olarak) 
taşınmasını yasaklar.

• Uçakta seyahat ederken, havayolu şirketinin kişisel elektronik cihazlar ve Bluetooth® 
kullanımına ilişkin kısıtlamalarına uyun.

• Kapsam dışında uyarı özelliği, ürünlerin yanlış yerleştirilmiş veya çalınmasına karşı 
uyarı vererek yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bir güvenlik sistemi değildir, bu 
nedenle DeWALT kayıp veya çalınmış Bluetooth® bataryaları için hiçbir sorumluluk kabul 
etmez.

• Bağlantı kapsamı, ortama ve konuma bağlı olarak 30 metreye (100 fit) kadar çıkabilir. 

• Bluetooth® cihazının kısa dalga radyo frekansı sinyalleri, elektronik veya tıbbi cihazların 
(kalp pilleri veya işitme cihazları gibi) çalışmasına zarar verebilir. 

• Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logoları Bluetooth®, SIG, Inc.’in tescilli markalarıdır 
ve bunların DeWALT tarafından kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari 
isimler ilgili sahibine aittir.

AT UYGUNLUK BEYANATI

KABLOSUZ BLUETOOTH® BATARYASI 
DCB183B, DCB184B
DeWALT işbu belge ile bu bataryaların Direktif 1999/5/EC ve tüm geçerli AB direktif 
gerekliliklerinin hayati şartlarıyla uyumlu olduğunu bildirir.

Uygunluk beyanatının tamamı şu adresten istenebilir: 

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510, Idstein, Almanya

ÖZELLIKLER
Bu batarya, DeWALT Tool Connect™ uygulamasını kullanarak Bluetooth® Smart 
(veya Bluetooth® 4.0) teknolojisini destekleyen mobil cihazlara bağlanabilir.
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DeWALT Tool Connect™, akıllı cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) yönelik bir 
uygulamadır ve piyasadaki en popüler cihazlarla uyumludur. Mobil cihazınızın 
uyumlu olup olmadığını görmek için www.dewalt.com adresini veya uygulama 
mağazanızı ziyaret edin.

DeWALT Tool ConnectTM’i Kullanmaya Başlama
NOT: Tool Connect™ Uygulaması, mobil uygulamayla incelenebilecek ayrı şart ve 
koşullara tabidir.

1. Adım: Şu adresten DeWALT Tool Connect™ uygulamasını indirin:

2. Adım:  Tool Connect™ hesabınızı oluşturmak için uygulamadaki talimatları 
uygulayın.

3. Adım:  DeWALT Tool Connect™ uygulamasına giriş ekranına gidip +Araç’ı seçerek 
bataryanızı bağlayın. Ürüne benzersiz bir ad verin ve ürünü DeWALT.com 
hesabınıza kaydettirmek istediğinizi onaylayın.

4. Adım:  Eşleştirme işlemini etkinleştirmek için şarj düğmesini itip basılı tutmanız 
istenecektir.

DeWALT Tool Connect™’in işlevleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.dewalt.com adresini ziyaret edin veya mobil uygulamanın içinde bulunan SSS 
sayfasını veya yardım ekranlarını görüntüleyin.

Nakliyat
DeWALT bataryaları, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde Düzenlemeleri, Uluslararası 
Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla 
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde belirtilen sektörel 
ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.

Çoğu durumda, DeWALT bataryaların nakliyatı tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 
Tehlikeli Madde sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9 gerektiren iki örnek 
şunlardır:

1. İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon bataryanın, pakette yalnızca bataryalar 
varken (hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması ve
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2. Enerji derecesi 100 watt saat (Wh)’den fazla olan lityum-iyon bataryaların 
herhangi bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların paketlerinde watt 
saat değeri belirtilmiştir.

Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş de olsa, paketleme, 
etiketleme ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek 
nakliyatçıların sorumluluğudur.

Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle temas 
ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı yaparken, batarya 
kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep 
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.

Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle yazılmıştır ve kılavuzun 
hazırlandığı tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen 
hiçbir garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle 
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının sorumluluğundadır.

Çevrenin korunması
 Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha 
edilmemelidir.

 Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da 
artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.

 Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu 
maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak 
tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin 
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine 
aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması 
yönünde hükümler içerebilir.

DeWALT hizmet ömrünün sonuna ulaşan DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri 
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından 
faydalanmak için lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili 
servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen adresteki DeWALT ofisine başvurarak size en yakın yetkili 
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DeWALT servislerinin listesi ve 
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları İnternette şu adreste 
mevcuttur: www.2helpU.com.
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Şarj Edilebilir Batarya
Bu uzun ömürlü batarya daha önce kolaylıkla gerçekleştirdikleri işlemlerde yeterli 
güç üretememeye başladıklarında şarj edilmelidir. Teknik ömrünün sonunda çevre 
dostu biçimde elden çıkarın.

• Bataryayı tamamen kullanın, sonrasında aletten çıkarın.

• Lityum iyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları bayinize veya bölgenizdeki 
geri dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan bataryalar geri dönüştürülür ve 
uygun şekilde bertaraf edilir.

Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
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