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Mains voltage 

CORDLESS DRILL/DRIVER 
DC733, DC740, DC750, DW907
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of 
experience, thorough product development and 
innovation make DEWALT one of the most reliable 
partners for professional power tool users.

Technical data
    DC733 DC740 DW907 DC750

Voltage  V 14.4 12 12 9.6

No-load speed
1st gear  min-1 0-400 0-350 0-350 0-300
2nd gear min-1 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100

Max. torque Nm 30 21  20  
Chuck capacity mm 10 10 10 10

Maximum drilling capacity 
in steel/wood mm 10/30 10/25 10/25 10/22

Weight (without
battery pack) kg 1.1 1.1 1.1 1.1

L pA  (sound pressure)dB(A) 76 75 75 74

K PA    (sound pressure 
uncertainty)                                                    dB(A) 3 3 3 3 

L WA  (acoustic power)dB(A) 84  83 83 83

KWA  (acoustic power 
uncertainty)        dB(A) 3.3 3.3 3.3 3.3 

Vibration total values (triax vector sum) determined 
according to EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2:

Drilling into mild steel 
 ah =  m/s² 1.7 1.6 1.6 1.5
 Uncertainty K =  m/s² 1.5 1.5 1.5 1.5

Screwdriving without impact  
 ah =  m/s² 1.3 1.2 1.2 1.1
 Uncertainty K =  m/s² 1.5 1.5 1.5 1.5

The vibration emission level given in this information 
sheet has been measured in accordance with a 
standardised test given in EN 60745 and may be 
used to compare one tool with another. It may be 
used for a preliminary assessment of exposure.

   WARNING: The declared vibration 
emission level represents the main 
applications of the tool. However if the 
tool is used for different applications, 
with different accessories or poorly 

maintained, the vibration emission may 
differ. This may significantly increase the 
exposure level over the total working 
period.

   An estimation of the level of exposure to 
vibration should also take into account 
the times when the tool is switched off 
or when it is running but not actually 
doing the job. This may significantly 
reduce the exposure level over the total 
working period.

   Identify additional safety measures to 
protect the operator from the effects of 
vibration such as: maintain the tool and 
the accessories, keep the hands warm, 
organisation of work patterns.

Battery pack               DE9062  DE9074  DE9071  DE9501

Battery type  NiCd  NiCd  NiCd  NiMH

Voltage V 9.6 12  12 12

Capacity Ah 1.3 1.3 2.0  2.6

Weight kg 0.42 0.5  0.65  0.58

Battery pack              DE9502        DE9091       DE9140

Battery type   NiMH NiCd  Li-Ion

Voltage V          14.4 14.4  14.4

Capacity Ah   2.6  2.0  2.0

Weight kg         0.82  0.84  0.58

  
  Charger  DE9116 DE9118 DE9135

Battery type  NiCd/
NiMH 

NiCd NiCd/NiMH
/Li-Ion

VAC  230 230 230

Approx. charging 
time  min  40 (2,0 Ah  60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
    battery battery battery
    packs) packs) packs)

Weight kg  0.4 0.9 0.52

ENGLISH

26 



7

Director Engineering and Product Development
Horst Großmann

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

General safety rules
Warning! Read all instructions. Failure to follow
all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury. The term

„
power tool“  in all of the warnings listed below

refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1 Work area
a Keep work area clean and well lit. Cluttered

and dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive

atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet.

Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

b Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or
grounded.

c Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and use

common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b Use safety equipment. Always wear eye
protection. Safety equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

c Avoid accidental starting. Ensure the switch
is in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.

d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.

ENGLISH
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4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct

power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

c Disconnect the plug from the power source
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

e Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.

f Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions
and in the manner intended for the particular
type of power tool, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.

5 Battery tool use and care
a Ensure the switch is in the off position before

inserting battery pack. Inserting the battery
pack into power tools that have the switch on
invites accidents.

b Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

c Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.

d When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects like paper clips,
coins, keys, nails, screws, or other small metal
objects that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.

e Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

6 Service
a Have your power tool serviced by a qualified

repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

Additional safety instructions for battery packs

Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.

The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes. Consult a
physician.
Never attempt to open a battery pack for any
reason.

Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:

100%

Battery charging
100%

Battery charged

Battery defective

ENGLISH
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Do not probe with conductive objects

Do not charge damaged battery packs

Read instruction manual before use

Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage

Do not expose to water

Have defective cords replaced
immediately

+40 c̊

+4 c̊

Charge only between 4 C and 40 C

Discard the battery pack with due care
for the environment

Do not incinerate the battery pack

Package contents
The package contains:
1 Cordless drill/driver
1 Charger
2 Battery packs
1 Screwdriver bit
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual

Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.

Description (fig. 1)
Your cordless drill/driver DC740DC733 // DC750 has
 been designed for professional drilling and 
screwdriving applications.

a Variable speed switch
b Forward/reverse slider
c Keyless chuck
d Mode selector/torque adjustment collar
e Collar settings
f Two gear selector
g Ventilation slots
h Grip
i Battery pack

Charger

i Battery pack
j Release buttons
k Charger
l Charging indicator (red)

Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.

Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60745.

Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)

Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
Disconnect the plug from the supply.
Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).

Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and 
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.

Your DE9118 charger accepts DEWALT NiCd battery 
packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.

The DE9135 charger accepts 7.2 to 18 V NiCd, 
NiMH or Li-Ion batteries. 

These chargers require no adjustment and are 
designed to be as easy as possible to operate. 

ENGLISH
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The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.

Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .

Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.

Assembly and adjustment

Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.

Use only DEWALT battery packs and
chargers.

Battery pack (fig. 2 & 3)

Charging Procedure
     DANGER: Electrocution hazard. 

230 volts present at charging terminals. 
Do not probe with conductive objects. 
Danger of electric shock or lectrocution. 

 1. Plug the charger (k) into an appropriate outlet 
before inserting battery pack. 

 2. Insert the battery pack into the charger. The red 
(charging) light will blink continuously indicating 

that the charging process has started. 

 3. The completion of charge will be indicated by 
the red light remaining ON continuously. The 
pack is fully charged and may be used at this 
time or left in the charger.

Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the 
battery pack.

 State of charge

 charging –  –  –  –  –  –

 fully charged –––––––––––

 hot/cold pack delay –––  –  –––  – 

 replace battery pack 

 problem       

Automatic Refresh 
(DE9116, DE9135 only)
The automatic refresh mode will equalise or balance 
the individual cells in the battery pack at its peak 
capacity. Battery packs should be refreshed weekly or  
whenever the pack no longer delivers the same 
amount of work.

To refresh your battery pack, place the battery in the 
charger as usual. Leave the battery pack for at least 
8 hours in the charger.

Hot/Cold Pack Delay
(DE9116, DE9135 only)
When the charger detects a battery that is too hot or 
too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay,   
suspending charging until the battery has appropriate 
temperature. The charger then automatically switches 
to the pack charging mode. This feature ensures  
maximum battery life. 

DEEP DISCHARGE PROTECTION

The battery pack is protected against deep discharging 
when it is used in the tool.

Important Safety Instructions 
for All Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to 
include catalog number and voltage. Consult the chart  
at the end of this manual for compatibility of chargers 
and battery packs.

The battery pack is not fully charged out of the carton.  
Before using the battery pack and charger, read the 
safety instructions below. Then follow charging 
procedures outlined.

ENGLISH
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cracked or damaged, do not insert into 
charger. Electric shock or electrocution 
may result. Damaged battery packs 
should be returned to service center for 
recycling.

   WARNING: Never attempt to open the 
battery pack for any reason. If battery 
pack case is cracked or damaged, do 
not insert into charger. Do not crush, 
drop or damage battery pack. Do not 
use a battery pack or charger that has 
received a sharp blow, been dropped, 
run over or damaged in any way (i.e., 
pierced with a nail, hit with a hammer, 
stepped on). Damaged battery packs 
should be returned to service center 
for recycling.

   CAUTION: When not in use, place 
tool on its side on a stable surface 
where it will not cause a tripping or 
falling hazard. Some tools with large 
battery packs will stand upright on the 
battery pack but may be easily knocked 
over.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
NICKEL CADMIUM (NiCd) OR NICKEL METAL 
HYDRIDE (NiMH)

 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.

 
 A small leakage of liquid from the battery pack 
 cells may occur under extreme usage or  
 temperature conditions. This does not indicate a  
 failure. 

However, if the outer seal is broken:
a. And the battery liquid gets on your skin, 

immediately wash with soap and water for 
several minutes.

b. And the battery liquid gets into your eyes, flush 

minutes and seek immediate medical attention. 
(Medical note: The liquid is 25-35% solution of  
 potassium hydroxide.)

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR 
LITHIUM ION (LI ION)

  Do not incinerate the battery pack even if it is 
severely damaged or is completely worn out. 

 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.

  WARNING: 

Battery cap (fig. 3)
A protective cap is supplied to cover the contacts of
a detached battery pack. Without the protective cap
in place, loose metal objects could short circuit the
contacts, causing a fire hazard and damaging the
battery pack.

Take off the protective cap ( m) before placing
the battery pack ( i ) in the charger or tool.
Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.

Make sure the protective cap is in place
before storing or carrying a detached
battery pack.

Inserting and removing bits (fig. 4)
Open the chuck by turning the sleeve ( n )
counterclockwise and insert the bit shank.

READ ALL INSTRUCTIONS

  Do not charge or use battery in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 

 removing the battery from the charger may 
ignite the dust or fumes.

  Charge the battery packs only in DEWALT 
chargers.

 DO NOT splash or immerse in water or other  
liquids.

  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: Electrocution hazard. Never 
attempt to open the battery pack for any

 reason. If battery pack case is 

flammable liquids, gases or dust. Inserting or 

them with clean water for a minimum of 10

The battery pack can explode in a fire. Toxic

                    Burn hazard. Battery liquid 
may be flammable if exposed to spark or 
flame.

ENGLISH
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Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
To remove the bit, proceed in reverse order.

Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. 5)
The collar of this tool has 15 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to the section “

“

Screwdriving .
Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (e) with the
indicator ( o ) on the housing.

Forward/reverse slider (fig. 6)
To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (b) as shown (see arrows
on tool).

Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.

Two gear selector (fig. 7)
Your tool is fitted with a two gear selector ( f ) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque (drilling large holes, driving

screws)
2 high speed/low torque (drilling smaller holes)

For speed rates, refer to the technical data.

Always push the two gear selector
completely forward or backward.

Do not change gears at full speed or
during use.

Instructions for use

Always observe the safety instructions
and applicable regulations.

Be aware of the location of pipework and
wiring.

Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.

To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the
operation.

Keep the motor running when pulling the
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.

Prior to operation:
Make sure your battery pack is (fully) charged.
Insert the appropriate bit.
Mark the spot where the hole is to be drilled.
Select forward or reverse rotation.

Switching on and off (fig. b )
To run the tool, press the variable speed switch
(a). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
To stop the tool, release the switch.
To lock the tool in off position, move the forward/
reverse slider (b) to the central position.

The drill is equipped with a brake to stop
the tool as soon as the variable speed
switch is fully released.

Screwdriving
Select forward or reverse rotation using the slider (b).
Set the collar (e) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.

Drilling
Select the drilling mode using the collar (e).

Drilling in metal
Use a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.

ENGLISH
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Drilling in wood
Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat
unless pulled out frequently to clear chips from
the flutes.
For larger holes use Auger bits.
Use a block of wood to back up workpieces that
may splinter.

Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.

Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.

Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.

Cleaning
Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.

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.c om.

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:

R

Li-Ion,

un the battery pack down completely, then
remove it from the tool.

NiCd and NiMH cells are recyclable. 
Take them to your dealer or a local recycling

 station. The collected battery packs will be
 recycled or disposed of properly.

ENGLISH
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DC733  DC740  DW907  DC750 
V          14.4        12          12          9.6

min-1 0-400 0-350     0-350     0-300

min-1 0-1,300 0-1,200  0-1,200  0-1,100
Nm      30           26         21         20                    
 mm     10           10         10         10

mm     10/30      10/25    10/25    10/22
kg       1.1          1.1        1.1        1.1

 LpA dB(A)   76 75 75        74
 KpA

dB(A) 3    3           3           3
 LWA dB(A)   84   83          83         83
 KWA

   dB(A)   3.3    3.3        3.3        3.3

 EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2    
  (  )

연강 드릴링
ah=                         m/s2    1.7         1.6        1.6        1.5         
불확실도 K=           m/s2    1.5         1.5        1.5        1.5

충격 없이 스크류드라이빙
ah=                         m/s2    1.3          1.2        1.2        1.1        

불확실도 K=           m/s2    1.5          1.5        1.5        1.5

  

 

 

     DE9062  DE9074  DE9071  DE9501
NiCd       NiCd      NiCd       NiMH

V 9.6          12        12           12
Ah 1.3          1.3        2.0          2.6
kg 0.42        0.5        0.65        0.58

DE9502         DE9091         DE9140
 NiMH            NiCd              Ni-Ion

V 14.4               14.4               14.4
Ah 2.6                 2.0               2.0
kg 0.82               0.84              0.58

DE9116 DE9118     DE9135
NiCd/            NiCd           NiCd/NiMH/

                                 NiMH                               Li-ion 
VAC    230 230  230
min 40 (2, 0 Ah     60 (2, 0 Ah  40 (2, 0 Ah

kg    0.4                 0.9  0.52
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Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein,
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ภาษาไทย

สว่าน/ไขควงไร้สาย 
DC733, DC740, DC750, DW907 
ยินดีด้วยครับ! 
ท่านได้เลือกใช้เครื่องมือจาก DEWALT ด้วย 
ประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
นวัตกรรมชั้นเลิศ ทำให้ DEWALT เป็นหนึ่งใน 
เครื่องมือไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานระดับมือ 
อาชีพมากที่สุด 

ค่าความสั่นสะเทือนที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ใช้การวัด 
ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน EN 60745 จึงสามารถใช้ 
เปรียบเทียบค่ากับเครื่องมือรุ่นอื่นได้ ทั้งนี้ ค่าที่ระบุ 
ไว้เป็นเพียงค ่าสำหรับการประเมินระดับค่าความ 
สั่นสะเทือนเบื้องต้นเท่านั้น 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค 
DC733    DC740    DW907    DC750 

แรงดันไฟฟ้า 

ความเร็วขณะหมุนเปล่า 

เกียร์ 1 0-400 0-350 0-350 0-300 

เกียร์ 2 1-1300 0-1,200 0-1200 0-1,100 

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 30

10 10 10 10 

26 21 20

ขนาดหัวจับดอก มม. 

มม. 

กก. 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

76 75 75 74 

3 3 3 3 

84 83 83 83 

3.3 

1.7 1.6 1.6 1.5 
1.5 1.5 1.5 1.5 

3.3 3.3 3.3 

ขนาดรูเจาะสูงสุด 
สำหรับเหล็ก/ไม 

น้ำหนัก 
(ไม่รวมแบตเตอรี่) 

LpA (มีสภาพความดันเสียง) 

KpA (มีสภาพความดันเสียง 
       ไม่คงที่) 

LWA (มีสภาพเสียงแวดล้อม) 

KWA (มีสภาพเสียงแวดล้อม 
        ไม่คงที่) 

ค่าความสั่นสะเทือนโดยรวม (triax vector sum) วัดตามมาตรฐาน EN 
60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2: 

เจาะเหล็กแผ่น 
Ah = 
ความไม่แน่นอน K = 

ความไม่แน่นอน K = 

ขันสกรูโดยไม่กระแทก 
Ah = 

31 

โวลต 14.4 12 12 9.6 

รอบ/นาท 
รอบ/นาท 

10/30

1.1 1.1 1.1 1.1

10/25 10/25 10/22

m/s 2 

m/s 2 

1.3 1.2 1.2 1.1 m/s 2 

1.5 1.5 1.5 1.5 m/s 2 

คำเตือน: ค่าความสั่นสะเทือนที่ระบุ 
ไว้นี้เป็นค่าที่ได้จากการใช้งาน 
เครื่องมือตามปกติ หากมีการใช้งาน 
เครื่องมือกับงานที่แตกต่างออกไป 
หรือใช้กับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ หรือไม่ 
ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม 
ค่าความสั่นสะเทือนอาจแตกต่างจากที่ 
ระบุไว้ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้ต้องได้รับ 
ความสั่นสะเทือนเพิ่มมากขึ้นตลอด 
ช่วงการใช้งาน 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริงผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งาน 
เครื่องมือตลอดเวลา จึงต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ปิด 
เครื่องอยู่ หรือเมื่อเปิดเครื่องอยู่แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้ 
งานด้วย ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนจริงๆ ต่อช่วงเวลาที่ 
ผู้ใช้งานจะได้รับนั้นอาจจะต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้มาก 

หามาตรการป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบจากการ 
สั่นสะเทือน เช่น บำรุงรักษาเครื่องมือและ 
อุปกรณ์เสริมอย่างเหมาะสม ทำให้มืออุ่นก่อนใช้ 
เครื่องมือ จัดรูปแบบการใช้งานเครื่องมือให้เหมาะสม 

NiCd 

9.6 โวลต์ 

14.4 14.4 14.4 โวลต 

1.3 Ah 

0.42

12 

NiCd 

1.3 

0.5 

12 
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0.65 

12 
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0.58  กก. 
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อํูผ านวยการฝายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ 
Horst Großmann 

 
 

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

 
ขอปฏ ดติบัิ านความปลอดภัยทั่วไป 
คําเตือน! อานขอแนะการใชงานทุกขอ การไมปฏ ิตับิ ตาม
้ัขนตอนการใชงานดานลาง อาจกอใหเกิดอันตราย เชน  

ไฟฟาช็อต ไฟไหม หรือบาดเจ็บอยางรุนแรงได คําวา 
"เครื่องมือไฟฟา" ่ทีอยูในคําเตือนทั้งหมดดังแสดงไว
ดานลางนี้ หมายถึงเครื่องมือที่ใชไฟฟาจากสายไฟหรือ
เครื่องมือที่ใชแบตเตอรี่ (ไรสาย)  
กรุณาเก็บคมืู อนี้เอาไวใหดี ! 

 
1   ้ืพนท ํท่ี างาน 
a   รักษาพื้นททํ่ี างานใหสะอาดและมีแสงสวางเพียงพอ  

้พืนท ่ที่ี ระเกะระกะและมืดอาจกอใหเกิดอ ิตับุ เหต ดไุ  
b   หามใชเครื่องมือไฟฟาในพื้นท ีม่ที่ี โอกาสระเบิดได เชน 

ในท ีม่ที่ี ของเหลว แกส หรือผงวัสด ิต่ทีุ ดไฟได 
เครื่องมือกอใหเกิดประกายไฟซึ่งอาจทําให ุฝ นละออง
หรือสารเคม ิตี ดไฟได 

c   ขณะทกํ่ี าลังใชงานเครื่องมือ ใหระมัดระวังเด็กและผ ่ทีู
อย ขู างเคียง การสูญเสียสมาธิอาจทําให ูส ญเสียการ
ควบคุมได 

 
2   ความปลอดภัยทางไฟฟา 
a   ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟาจะตองเปนแบบที่ตรงกับ

เตาเสียบ หามทําการดัดแปลงปลั๊กเสียบไม ว าในกรณี
ใด ๆ หามใช ัต วแปลงปลั๊กไฟกับเครื่องมือไฟฟาท ีม่ี
สายดิน การใชปลั๊กท ีมมไ่ี การดัดแปลง และการใช
เตาเสียบท ีม่ี ประเภทตรงกันจะชวยลดความเสี่ยงใน 
การเกิดไฟฟาช็อตได 

b   หลีกเลี่ยงไมใหรางกายสัมผัสกับพื้นผิวท ีม่ี การตอลงดิน 
(เชน อท  เครื่องทําความรอน เตา และตูเย็น) าถ
รางกายของสัมผัสโดยตรงกับพื้นดินจะมีความเสี่ยงตอ
ไฟฟาช็อตเพิ่มมากขน้ึ  

c   อยาใหเครื่องมือที่ใชไฟฟาถูกฝนหรือเปยกนาํ้  าํน้
่ทีเขาไปในเครื่องมือไฟฟาจะเพิ่มความเสี่ยงตอ

การเกิดไฟฟาช็อตได 

 
d   หามใชงานสายไฟของเครื่องมืออยางผิดว ีธิ  หามใช

สายไฟของเครื่องมือในการหว้ิ  งึด  หรือถอดปลก๊ั
เครื่องมือไฟฟา 
เก็บสายไฟให ห างจากความรอน ํน้ามัน และวัตถ ีมุ คม 
สายไฟท ีม่ี ความเสียหายจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิด
ไฟฟาช ดไตอ็  

e   เมื่อใชงานเครื่องมือไฟฟากลางแจง ใหใชสายพวง
่ทีเหมาะสมกับการใชงานกลางแจง การใชสายไฟ

พวงที่เหมาะสมกับการใชงานกลางแจงจะชวยลด
อันตรายจากไฟฟาดูดได 

 
3   ความปลอดภัยสวนบุคคล 
a   มีความตื่นตัวและมีสติในสิ่งท าทํ่ี  รวมทั้งใชวิจารณ 

ญานขณะทกํ่ี าลังใชงานเครื่องมือไฟฟา หามใช
เครื่องมือขณะท ร่ี างกายออนลาหรือได บทะรกลผบรั
จากของมึนเมาหรือยาตาง ๆ ความพลั้งเผลอไม
ระมัดระวังตัวแมเพียงชั่วครูขณะทกํ่ี าลังใชงาน
เครื่องมือไฟฟาอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บอยาง
รุนแรงได 

b   ใชอุ ปกรณในการปองกันอันตราย สวมอุปกรณ
ปองกันดวงตาเสมอ การใชอุ ปกรณในการ
ปองกันอันตรายที่เหมาะสม เชน หนากาก
ปองกันฝนุ  รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย หรือ
อุปกรณ ป องกันเสียง จะชวยลดการบาดเจ็บได 

c   หลีกเลี่ยงการเปดเครื่องมือโดยไม ้ัตดไ งใจ กอน
เสียบปลก๊ั ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชถูกปดอยู การ
ยกเครื่องมือดวยนิ้วมือบริเวณสวิตชเปดปด หรือ
เสียบปลั๊กขณะที่สวิตชเปดอยู อาจกอใหเกิด

ิตับอุ เหต ดไุ  
d   เอาประแจปรับตั้งหรอืประแจตาง ๆ ออกกอนที่จะ

เปดเครื่องมือใหทํางาน ประแจท ัย่ี งคางอยูบริเวณ
้ชินสวนที่เคลื่อนไหวไดของเครื่องมือ อาจกอใหเกิด

การบาดเจ็บได 
e   อยาใชงานในลักษณะของการเอื้อมมือ ขณะใช

เครื่องมือควรยืนให ่ัม นคงและมีความสมดุลอยู
ตลอดเวลา ่ึซงจะชวยใหสามารถควบคุมเครื่องมือได
ดีกวาเมื่อเกิดเหตุการณ มไ คาดฝนขน้ึ 

f    แตงกายใหเหมาะสม อยาสวมเสื้อผาที่หลวมหรือ
เครื่องประดับ ระมัดระวังไมใหผมที่ยาว เสื้อผา หรือ
ถุงมือ เขาใกล ้ชิ นสวนที่เคลื่อนไหวได เสื้อผาที่หลวม 
เครื่องประดับ หรือผมที่ยาว อาจจะถูกเกี่ยวเขาไปใน
สวนที่เคลื่อนไดของเครื่องมือ 

g   ถาเครื่องมือมอุี ปกรณ ่ที ใช ัด กจับและกําจัดฝนุ  ดูให
แนใจวาอุปกรณเหลาน ต้ี ออยูและใชอยางเหมาะสม 
การใชอุ ปกรณเหลานี้จะชวยลดอันตรายที่เกี่ยวกับ

นุฝ  
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4 การใชงานและการดูแลเครื่องมือไฟฟา
a อยาใชแรงฝนเครื่องมือ ใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับ

ลกัษณะของงานที่จะทํา เครื่องมือจะทํางานไดดีและ
ปลอดภัยกวาหากใชงานตามพิกดัที่ไดกาํหนดใหใช

b หามใชเครื่องมือนี้ถาสวิตชเปดปดมีความบกพรอง
เครื่องมือไฟฟาที่ไมสามารถควบคุมดวยสวิตชไดเปน
อนัตรายอยางยิ่ง และจะตองไดรับการซอมแซมโดย
ดวน

c ถอดปลั๊กของเครื่องมือออกกอนที่จะทําการปรับตั้ง
เปลี่ยนอุปกรณเสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือ
มาตรการปองกันดังกลาวชวยลดความเสี่ยงที่เครื่องมือ
จะเริ่มทํางานโดยไมไดตัง้ใจ

d จัดเก็บเครื่องมือที่ไมไดใชงานใหพนจากเด็กและ
บุคคลที่ไมไดรบัการฝกฝนในการใชงานเครื่องมือนั้น
เนื่องจากเครื่องมืออาจจะกอใหเกิดอันตรายไดถาอยู
ในมือผูใชที่ไมไดรับการฝกฝนในการใชงาน

e ดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟา ตรวจดูวามีความผิดปกติหรือ
มีการติดขัดในสวนที่เคลื่อนไหวได มีชิ้นสวนที่แตกหัก
หรือมีสภาพอื่นใดที่อาจมีผลตอการใชงานของเครื่องมือ
หรือไม ถาเสียหาย จะตองแกไขเครื่องมือใหเรียบรอย
กอนใชงาน เนื่องจากอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการ
ขาดการบํารุงรักษาเครื่องมือใหดี

f เก็บรักษาเครื่องมือสําหรับตัดใหคมและสะอาดอยูเสมอ
การดูแลเครือ่งมือสําหรับตัดที่มีคมตัดอยางเหมาะสมจะ
ชวยใหเครื่องไมติดขัดและงายตอการควบคุม

g ใชเครื่องมือไฟฟา อปุกรณเสริม และดอกสวานตาง ๆ
ตามขอแนะนําการใชงานและดวยวิธีใชงานที่กาํหนด
สําหรับเครื่องมือไฟฟาชนิดนั้น ๆ โดยคํานึงถึงสภาพ
การใชงานและลักษณะของงาน การใชเครื่องมือไฟฟา
ในการทํางานที่นอกเหนือจากที่ไดกําหนดใหใชงาน
อาจจะทําใหเกิดอันตรายได

5 การใชงานและการดูแลแบตเตอรี่
a ดูใหแนใจวาสวิตชอยูในตําแหนงปดกอนที่จะใส

แบตเตอรี่ การใสแบตเตอรี่เขาไปในเครื่องมือไฟฟา
ขณะที่สวิตชเปดอยู อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

b ประจุไฟแบตเตอรี่ด้วยที่ประจุไฟที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น ที่
ประจุไฟที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง อาจจะทำ
ใหมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟใหมขึ้นได เมื่อนําไปใช
กบัแบตเตอรี่อีกประเภทหนี่ง

c ใชแบตเตอรี่ประเภทที่กําหนดมาใหใชกบัเครื่องมือ
ไฟฟานั้น ๆ เทานั้น การใชแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ
อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บและไฟใหม
ได

d เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ เก็บแบตเตอรี่ใหหางจาก
วัตถุที่เปนโลหะ เชน คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ
กญุแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุที่เปนโลหะขนาดเล็กที่
สามารถสัมผัสขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่ได ถาขั้วทั้ง
สองของแบตเตอรี่ถูกลัดวงจร อาจจะกอใหเกิดการ
ไหมได

e ในสภาพแวดลอมที่อาจทําใหมีของเหลวออกมาจาก
แบตเตอรี่ได หลีกเลี่ยงอยาสัมผัสของเหลวดังกลาว
ถาบังเอิญสัมผัสใหรีบลางออกดวยน้ํา ถาของเหลวนั้น
เขาตา จะตองรีบไปหาแพทยโดยเร็ว ของเหลวที่
ออกมาจากแบตเตอรี่อาจสรางความระคายเคืองหรือ
เกิดการไหมตอผิวหนังได

6 การแกไข
a การแกไขเครื่องมือจะตองทําโดยชางที่เชี่ยวชาญ

และใชชิ้นสวนที่เหมือนกันในการเปลี่ยนเทานั้น ซึ่ง
จะชวยใหเครื่องมือมีความปลอดภัยในการใชงานอยู
เสมอ

ขอแนะนําเพิ่มเติมดานความปลอดภัยสําหรับแบตเตอรี่

อนัตรายจากอัคคีภัย! อยาใหมีโลหะลัดวงจร
ขั้วของแบตเตอรี่ อยาเก็บหรือถือแบตเตอรี่
โดยไมมีฝาครอบขั้วของแบตเตอรี่

• ของเหลวจากแบตเตอรี่ซึ่งเปนสารละลายโปแตส
เซียมไฮดรอกไซด 25-30% อาจจะกอใหเกิดอันตราย
ได ถาผิวหนังสัมผัสของเหลวดังกลาว ใหลางออก
ดวยน้ําทันที ใชกรดอยางออน เชน น้ํามะนาว หรือ
น้ําสมสายชูเพื่อทําใหกลายเปนกลาง
ในกรณีที่เขาตา ใหลางตาผานน้ําสะอาดเปนเวลา
อยางนอย 10 นาที และรีบปรึกษาแพทยโดย
ทันที

• หามงัดแงะตัวแบตเตอรี่ไมวาในกรณีใด ๆ

ป้ายบนที่ประจุไฟและแบตเตอรี่
นอกเหนือจากภาพที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ ป้ายบนที่ประจุไฟและ
บนแบตเตอรี่จะแสดงรูปภาพตาทดานลางนี้:

กำลังประจุไฟแบตเตอรี่

ประจุไฟแบตเตอรี่แล้ว

แบตเตอรี่เสีย

33



ภาษาไทย

+40 °C 

+4 °C 

อยานําวัตถุที่เปนตัวนําไฟฟาเขาใกล

ห้ามประจุไฟแบตเตอรี่ที่เสียหายแล้ว

อานคูมือการใชงานกอนใช

ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ของ  DEWALT เทานั้น
แบตเตอรี่อื่น ๆ เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ
และเสียหาย

หามโดนน้ํา

เปลี่ยนสายไฟที่ชํารุดใหมทันที

ประจุไฟแบตเตอรี่ในอุณหภูมิระหว่าง 4 °C และ
40 °C 

โปรดคํานึงถึงสภาพแวดลอมเมื่อตองทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ไมใชแลว

หามนําแบตเตอรี่ไปเผาไฟ

สิ่งที่บรรจุมาดวย
สิ่งที่บรรจุมาดวย:

สวาน/ไขควงไรสาย 1 เครื่อง
แท่นประจุไฟฟ้า  1 เครื่อง
แบตเตอรี่ 2 กอน
ดอกไขควง  1 ดอก
กลองเครื่องมือ (เฉพาะรุน K เทานั้น) 1 กลอง
คูมือการใชงาน  1 เลม

• ตรวจดูวาเครื่องมือ ชิ้นสวน หรืออุปกรณ ไดรับ
ความเสียหายในระหวางการขนสงหรือไม

• อานและทําความเขาใจคูมือการใชงานเลมนี้อยาง
ละเอียดกอนการใชงาน
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ความปลอดภัยทางไฟฟา
มอเตอรไฟฟาไดรับการออกแบบมาสําหรับใชกับ
แรงดันเพียงคาเดียวเทานั้น ตรวจสอบแรงดันของ
แบตเตอรี่วาตรงกับแรงดันที่อยูบนแผนปายบอกพิกัด
แรงดันหรือไม นอกจากนั้นใหตรวจสอบใหแนใจวา
ระดับแรงดันที่ใช้กับที่ประจุไฟตรงกับระดับแรงดันของ
ไฟฟาที่ใชหรือไม

ที่ประจุไฟ DEWALT ของทานผานการหุมฉนวน
สองชั้นตามมาตรฐาน EN 60745 

การเปลี่ยนปลัก๊สายไฟ
(สาํหรับสหราชอาณาจักร & และไอรแลนดเทานั้น)
• ถาทานจําเปนตองเปลี่ยนปลั๊กไฟและสามารถที่จะทํา

ไดดวยตนเอง ใหทําตามขั้นตอนดานลางนี้ หากมีขอ
สงสัย กรุณาติดตอตัวแทนซอมของ DEWALT หรือ
ชางที่มีความชํานาญ

• ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
• ตัดปลั๊กออกและนําไปทิ้งใหปลอดภัย ปลั๊กที่มี

ลวดทองแดงเปลือยอยูจะมีอนัตรายไดถาเสียบเขา
ไปในเตารับที่มีไฟอยู

• ใหใชปลั๊ก BS1363A 13 แอมแปรที่มีฟวสซึ่งมี
พิกดัที่ถูกตอง (1) 

สวิตชปรับความเร็ว
ที่ปรับเดินหนา/ถอยหลัง
ที่ปรับดอกสวานแบบไมใชประแจ
ที่ปรับเลือกโหมด/ที่ปรับแรงบิด
การตั้งที่ปรับ
ที่ปรับเลือกเกียรสองเกียร
ชองระบายอากาศ
ดามจับ

a
b
c
d
e
f
g
h
i แบตเตอรี่
j ปลุมปลด
k แท่นประจุไฟฟ้า
l ไฟแสดงการประจุไฟ (สีแดง)

แท่นประจุไฟฟ้า
แท่นประจุไฟฟ้ารุ่น DE9116 สามารถใช้กับแบตเตอรี่
NiCd ของ DEWALT ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 7.2 V to 18
V ได้
แท่นประจุไฟฟ้ารุ่น DE9118 สามารถใช้กับแบตเตอรี่
NiCd ของ DEWALT ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 7.2 V ถึง
14.4 V ได้
แท่นประจุไฟฟ้ารุ่น DE9135 สามารถใช้กับแบตเตอรี่
NiCd, NiMH หรือ Li-Ion ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 7.2 to
18 V ได้
แท่นประจุไฟฟ้าทุกร ่นไม่จำเป็นต้องมีการปรับตั้ง
และได้รับการออกแบบมาให้ง่ายแก่การใช้งาน

ลักษณะของเครื่อง (รูป 1) 
สวาน/ไขควง DC740/DC750 แบบไรสายไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับงานเจาะและการขันน็อตระดับมือ
อาชีพ

• ปลั๊กที่มีคุณภาพดีสวนใหญจะมีการทําเครื่องหมายสี
ของสายหรือตัวอักษรเอาไวที่จดุเชื่อมตอ ตอสายเขา
ไปในปลั๊กใหตรงกับจุดที่กําหนดสําหรับแตละสาย (ดู
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ดานลาง) สีน้ําตาลคือสายที่มีไฟ (L) (2) และสีน้ําเงิน
คือสายนิวตรัล (N) (4) 

• กอนที่จะปดฝาครอบของปลั๊ก ดูใหแนใจวาที่รั้งสาย
(3) รัดเปลือกนอกของสายอยางแข็งแรงและลวดของ
สายไฟทั้งสองเสนติดแนนกับสกรูของขั้วตอ

หามใชขั้วหลอดไฟ
หามตอสายที่มีไฟ (L) หรือสายนิวตรัล (N) 
เขากับขั้วสายดินที่มีเครื่องหมาย E หรือ

การใชกับสายไฟพวง
ไมควรใชสายไฟสําหรับตอพวงยกเวนในกรณีที่จําเปน
จริงๆ ใชเฉพาะสายพวงที่เหมาะสมกับกําลังไฟดานเขา
ของที่ประจุไฟของคุณเท่านั้น (ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค)
ขนาดของลวดตัวนําในสายไฟอยางนอย 1 ตร.ม.ม.
และความยาวสูงสุดไมเกิน 30 เมตร

การประกอบและการปร

ขั้นตอนการประจุไฟแบตเตอรี่

ับตําแหนง

• ถอดแบตเตอรี่ออกกอนการประกอบ
และการปรับตําแหนงทุกครั้ง
• ปดสวิตชของเครื่องมือกอนการใสหรือถอด

แบตเตอรี่

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ประจุไฟของ
DEWALT เทานั้น

แบตเตอรี่ (รูป 2 และ 3)
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อันตราย: การเสียชีวิตจาก
กระแสไฟฟ้า ขั้วของแท่นประจุไฟฟ้า
มีระดับแรงดันไฟถึง 230 โวลต์ อย่า
แตะขั้วของแท่นประจุไฟฟ้าด้วยวัตถุ
นำไฟฟ้า เนื่องจากอาจเกิดอันตราย
หรือเส ียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าดูดได้

1. เสียบแท่นประจุไฟฟ้า (k) เข้ากับจุด
จ่ายไฟก่อนใส่แบตเตอรี่เข้าไป

2. เสียบแบตเตอรี่เข้ากับแท่นประจุไฟฟ้า
ไฟสีแดงซึ่งแสดงการประจุไฟจะกระพริบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงว่ากำลังทำการ
ประจุไฟ

3. หลังจากการประจุไฟเสร็จสมบูรณ์ ไฟสี
แดงจะหยุดกระพริบและติดค้างเอาไว้
หลังจากนั้น สามารถนำแบตเตอรี่แท่น
ประจุไฟฟ้าเต็มแล้วไปใช้งาน หรือปล่อย
ทิ้งไว้กับแท่นประจุไฟฟ้าก็ได้

สถานะของการประจุไฟ
กรุณาดูตารางสถานะของการประจุไฟแบตเตอรี่
ด้านล่างนี้

สถานะของการประจุไฟ

กำลังประจุไฟ

ประจุไฟเต็มแล้ว

หน่วงเวลาเนื่องจากแบตเตอรี่ร้อน/เย็น

เปลี่ยนแบตเตอรี

มีปัญหา

การกระตุ้นแบตเตอรี่อัตโนมัติ
(เฉพาะรุ่น DE9116, DE9135)
คุณสมบัติการกระตุ้นแบตเตอรี่อัตโนมัติจะช่วยปรับ
ระดับการใช้งานแบตเตอรี่แต่ละก้อนให้ได้สมดุล
เพื่อให้ได้กำลังสูงสุด ควรทำการกระตุ้นแบตเตอรี่
เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือเมื่อแบตเตอรี่มี
ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงกว่าปกติ

การกระตุ้นแบตเตอรี่ทำได้โดยการใส่แบตเตอรี่เข้า
ไปในแท่นประจุไฟฟ้าตามปกติ ปล่อยแบตเตอรี่ทิ้ง
ไว้ในแท่นประจุไฟฟ้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ระบบหน่วงเวลาเนื่องจากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิสูง/ต่ำเกินไป
(เฉพาะรุ่น DE9116, DE9135)
หากแท่นประจุไฟฟ้าตรวจจับได้ว่าแบตเตอรี่มี
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ระบบหน่วงเวลาของแท่น
ประจุไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน โดยจะชะลอการประจุไฟ
แบตเตอรี่ไปจนกว่าแบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง
ที่เหมาะสมกับการประจุไฟ หลังจากนั้น แท่นประจุ
ไฟฟ้าจะเริ่มการประจุไฟโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
คุณสมบัตินี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตแตอรี่

การป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วเนื่องจากการใช้
งานแบตเตอรี่จนหมดประจุ
เครื่องมือรุ่นนี้มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็ว
เนื่องจากแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด
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ข้อควรปฏิบัติทางด้านความปลอดภัย
ในการใช้งานแบตเตอรี่ทุกประเภท
ในการสั่งซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้ระบุรหัสสินค้า
และระดับแรงดันให้ถูกต้อง ตรวจสอบความเข้ากันได้
ของแท่นประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่แต่ละแบบได้จาก
แผนผังด้านท้ายของคู่มือเล่มนี้

แบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่งแกะกล่องเป็นแบตเตอรี่ที่ยัง
ไม่ได้ประจุไฟจนเต็ม ก่อนการใช้งานแบตเตอรี่กับ
แท่นประจุไฟฟ้า ให้ศึกษาข้อควรปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยด้านล่างนี้ หลังจากนั้น จึงค่อยทำการประจุ
ไฟตามขั้นตอนที่กำหนด

อ่านข้อควรปฏิบัติทั้งหมด

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ห้ามทำการประจุไฟหรือใช้งานแบตเตอรี่ในพื้นที่
ที่มีโอกาสระเบิด เช่น มีของเหลวที่ติดไฟ แก๊ส
หรือผงวัสดุที่ติดไฟได้ เครื่องมือไฟฟ้าจะ
ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งอาจทำให้ฝุ่นละออง
หรือสารเคมีเหล่านี้ติดไฟได้

ให้ประจุไฟแบตเตอรี่ด้วยแท่นประจุไฟฟ้าของ
DEWALT เท่า นั้น

อย่าให้น้ำหรือของเหลวกระเซ็นใส่หรือ
นำแบตเตอรี่ไปแช่น้ำ

ห้ามเก็บหรือใช้งานเครื่องมือและแบตเตอรี่ใน
สถานที่ท ี่อุณหภูมิอาจขึ้นสูงถึงหรือเกิน 40oC
(105oF) (เช่น ในโรงเรือนกลางแจ้งหรือ
โรงเรือนที่สร้างจากโลหะในช่วงฤดูร้อน)

อันตราย: การเสียชีวิตจาก
กระแสไฟฟ้า ห้ามแกะแบตเตอรี่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ โดยเด็ดขาด หากพบว่า
โครงแบตเตอรี่มีรอยร้าวหรือชำรุด
เสียหาย ห้ามใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน
แท่นประจุไฟฟ้า เนื่องจากอาจเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้า
ดูดได้ ควรส่งแบตเตอรี่ที่ชำรุด
เสียหายกลับไปยังศูนย์บริการเพื่อ
นำไปรีไซเคิล

คำเตือน: ห้ามแกะแบตเตอรี่ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ โดยเด็ดขาด หากพบว่า
โครงแบตเตอรี่มีรอยร้าวหรือชำรุด
เสียหาย ห้ามใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน
แท่นประจุไฟฟ้า ห้ามกดหรือทำให้
แบตเตอรี่ตกหล่นเสียหาย ห้ามใช้งาน
แบตเตอรี่หรือแทน่ประจุไฟฟ้าที่เคย
ระเบิด ตกหล่น ถูกเหยียบทับ หรือเกิด
ความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ (เช่น
ถูกตะปูตำทะลุ ถูกค้อนกระแทก หรือ
ถูกเหยียบ) ควรส่งแบตเตอรี่ที่ชำรุด
เสียหายกลับไปยังศูนย์บริการเพื่อ
นำไปรีไซเคิล

ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้
วางเครื่องมือนอนลงบนพื้นราบเพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
หรือหล่น ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือบาง
รุ่นซึ่งมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อาจวางตั้ง
ได้ แต่ก็จะล้มได้ง่ายเช่นกัน

ข้อแนะนำเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยในการใช้
งานแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียม (NiCd)
หรือแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ (NiMH)

ห้ามนำแบตเตอรี่ไปเผาไฟ แม้จะเป็นแบตเตอรี่
ที่เสียหายหรือแตกหักแล้วก็ตาม เนื่องจาก
แบตเตอรี่นั้นสามารถระเบิดได้เมื่ออยู่ในเปลวไฟ

หากใช้งานอย่างหนักหรือภายใต้อุณหภูมิที่สูง
หรือต่ำอย่างมาก อาจมีของเหลวปริมาณ
เล็กน้อยรั่วออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ทั้งนี้ ไม่ถือ
ว่าแบตเตอรี่มีความผิดปกติแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี หากผนึกด้านนอกของแขตเตอรี่เกิด
การฉีกขาด
a. และผิวหนังของท่านสัมผัสโดนของเหลวที่

ออกมาจากแบตเตอรี่ ให้ล้างออกทันที
ด้วยสบู่และน้ำเปล่าเป็นเวลานานๆ หลาย
นาที

b. หากของเหลวจากแบตเตอรี่เข้าไปใน
ดวงตาของท่าน ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที และรีบไปพบ
แพทย์ทันที (ข้อมูลทางการแพทย์:
ของเหลวนี้ประกอบด้วยสารละลายโปแตส
เซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 25-35%)

• 

• 

• 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยในการใช้
งานแบตเตอรี่แบบลิเธียมอิออน (Li-Ion)

ห้ามนำแบตเตอรี่ไปเผาไฟ แม้จะเป็น
แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือแตกหักแล้วก็ตาม
เนื่องจากแบตเตอรี่นั้นสามารถระเบิดได้เมื่ออยู่
ในเปลวไฟ เมื่อแบตเตอรี่แบบลิเธียมอิออนถูก
เผาไหม้จะก่อให้เกิดควันพิษและสารพิษ

หากผิวหนังของท่านสัมผัสกับสารที่อยู่ใน
แบตเตอรี่ ให้ล้างออกทันทีโดยใช้น้ำและสบู่
ที่มีฤทธิ์อ่อน หากของเหลวจากแบตเตอรี่เข้า
ไปในดวงตาของท่าน ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หรือจนกว่าจะหยุด
ระคายเคืองในดวงตา หากจำเป็นต้องให้ข้อมูล
กับแพทย์ สารละลายในแบตเตอรี่ประกอบด้วย
ส่วนผสมของคาร์บอเนตออร์แกนิคเหลวและ
เกลือลิเธียม

สารที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ถูกแกะออกมาอาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
ได้ ในกรณีดังกล่าว ต้องทำให้ผู้ที่สูดดมสาร
ดังกล่าวนั้นได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ หากอาการยัง
ไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์
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คำเตือน: อันตรายจากการเผาไหม้
ของเหลวที่อยู่ในแบตเตอรี่อาจเกิด
การติดไฟได้หากโดนสะเก็ดไฟหรือ
เปลวไฟ

ฝาครอบแบตเตอรี่ (รูป 3) 
ฝาครอบมีไวสําหรับครอบขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ที่ถอด
ออกมา ถาไมมีฝาครอบ วัตถุที่เปนโลหะอาจจะทําใหขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจทําใหเกิดไฟไหม
และความเสียหายตอแบตเตอรี่ได
•

•

ถอดฝาครอบปองกัน (m) ออก กอนที่จะใส
แบตเตอรี่ (i) เข้าไปในที่ประจุไฟหรือเครื่องมือ
ปดฝาครอบบนขั้วสัมผัสทันทีหลังจากที่ถอดแบตเตอรี่
ออกจากที่ประจุไฟหรือเครื่องมือ

ตรวจดูใหแนใจวาไดปดฝาครอบปองกัน
กอนที่จะจัดเก็บหรือพกพาแบตเตอรี่ที่ถอด
ออกมา

การใสและถอดดอกสวาน (รูป 4)
•

•

•
•

เปดที่จับดอกสวานดวยการหมุนปลอก (c) 
ทวนเข็มนาฬิกาและสอดกานดอกสวานเขาไป
ใสดอกสวานเขาไปในที่จับใหสุดและยกขึ้นเล็กนอย
กอนที่จะขันใหแนน
ขันดอกสวานใหแนนโดยการหมุนปลอกตามเข็มนาฬิกา
การถอดดอกสวาน ใหทํากลับขั้นตอนกับตอนใส

การเลือกโหมดการทํางานและการปรับแรงบิด
(รูป 5)
ปลอกของเครื่องมือนี้สามารถปรับตั้งแรงบิดได 15 
ตําแหนง เพื่อใหเหมาะกับขนาดของสกรูและชิ้นงาน
สำหรับการปรับตั้งแรงบิด ให้ดูในหัวข้อ "การใช้เป็นไขควง"
• เลือกโหมดการเจาะหรือแรงบิดดวยการตั้งสัญลักษณ

หรือตัวเลขบนปลอก (e) ใหตรงกับตัวชี้ (o) บน
ตัวเครื่อง

ที่ปรับเดินหนา/ถอยหลัง (รูป 6)
• การเลือกหมุนเดินหนาหรือถอยหลังทําไดโดยใชที่

ปรับเดินหนา/ถอยหลัง (b) ดังแสดง (ดูลูกศรบน
เครื่องมือ)

รอจนกระทั่งมอเตอรหยุดนิ่งสนิท
กอนที่จะเปลี่ยนทิศทางของการหมุน

ที่ปรับเลือกเกียร (รูป 7)
เครื่องมือของทานมีที่ปรับเลือกเกียร (f) เพื่อปรับ
อตัราสวนความเร็ว/แรงบิด
1 ความเร็วต่ํา/แรงบิดสูง (เจาะรูขนาดใหญ ขันน็อต)
2 ความเร็วสูง/แรงบิดต่ํา (เจาะรูขนาดเล็ก)

สําหรับอัตราความเร็ว ใหดูในขอมูลทางดานเทคนิค

• ใหปรับที่ปรับเลือกเกียรใหไปหนาสุด
หรือหลังสุดทุกครั้ง

• หามเปลี่ยนเกียรในขณะที่ยังหมุนอยูหรือ
ขณะใชงาน

ขอแนะนําในการใชงาน

ใหดูขอแนะดานความปลอดภัยในการใช
งานและขอกําหนดที่เกี่ยวของ

ใชความระมัดระวังทอหรือสายไฟที่อาจจะอยู
ในบริเวณนั้น

หามใชแรงกดเครื่องมากเกินไป การใชแรง
มากเกินไปไมไดทําใหความเร็วในการเจาะ
เพิ่มขึ้น แตจะเปนการลดประสิทธิภาพของ
เครื่องมือและอาจจะทําใหอายุการใชงาน
ของเครื่องมือสั้นลง

เพื่อลดการติดขัดของเครื่องมือเนื่องจาก
การทะลุ คอย ๆ ลดแรงเจาะลงเมื่อใกลจะ
สิ้นสุดการเจาะ

ปลอยใหมอเตอรหมุนในขณะที่กําลังดึงดอก
สวานกลับออกมาจากรูที่เจาะ ซึ่งจะเปนการ
ปองกันการติดขัดของเครื่องมือ

กอนการใชงาน:
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟจนเต็ม
• ใสดอกสวานที่เหมาะสม
• ทําจุดเครื่องหมายบนตําแหนงที่จะทําการเจาะรู
• เลือกทิศทางวาจะหมุนเดินหนาหรือถอยหลัง

การเปดและปดเครื่อง (รูป 6 )
• ถ้าต้องการให้เครื่องมือทำงาน ให้กดสวิตช์ปรับความเร็ว

(a) แรงที่กดบนสวิตชปรับความเร็วจะเปนตัวกําหนด
ความเร็วของเครื่องมือ

• เมื่อตองการหยุดเครื่องมือ ใหปลอยสวิตช
• ถ้าต้องการล็อกเครื่องมือในตำแหน่งปิด เลื่อนที่ปรับเดิน

หนา/ถอยหลัง (b) ไปยังตําแหนงตรงกลาง

สวานมีเบรกเพื่อทําการหยุดเครื่องมือทันทีที่
สวิตชปรับความเร็วถูกปลอย

การใชงานสําหรับขันสกรู
• เลือกให้หมุนไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยการใช้ที่ปรับ
เลื่อน (e) 
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การเจาะในไม
• สามารถใชดอกสวานเกลียวที่ใชในการเจาะโลหะเพื่อ

ใชเจาะรูในไมได อยางไรก็ตาม อาจจะเกิดความรอน
กบัดอกสวานมากเกินไป ถาไมดึงออกมาปดเศษไม
ออกบอย ๆ

•
•

สําหรับการเจาะรูขนาดใหญ ใหใชดอกสวานไมแทน
ใชแทงไมรองชิ้นงานที่อาจแตกหักจากการเจาะได

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่
เหมาะสมไดจากตัวแทนจําหนาย

การบํารุงรักษา
เครื่องมือไฟฟา DEWALT ของทานไดรับการออกแบบให
สามารถใชงานไดเปนระยะเวลายาวนานโดยไมตองมีการ
บํารุงรักษามากนัก   

การดูแลและทําความสะอาดเครื่องมืออยาง
ถูกตองจะชวยใหสามารถใชงานเครื่องมือได
อยางพึงพอใจและตอเนื่อง

การหลอลื่น
เครื่องมือไฟฟาของทานไมจําเปนตองมีการหลอลื่น

การทําความสะอาด
• ถอดปลั๊กที่ประจุไฟก่อนการทำความสะอาดที่ประจุไฟด้วย

ผานุม
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือกอนที่จะทําความ

สะอาดเครื่อง
• ดูและใหชองระบายอากาศไมอดุตันและทําความ

สะอาดตัวเครื่องเปนประจําดวยผานุม

การแยกเพื่อการจัดเก็บ ผลิตภัณฑชิ้นนี้
จะตองไมนําไปทิ้งปนกับขยะตามบานเรือน
โดยทั่วไป

• ตั้งปลอก (4) ไปที่ตําแหนง 1 และเริ่มการขัน (แรงบิด
ต่ํา)

• ถาคลัตชหมุนเร็วเกินไป ใหปรับปลอกเพื่อเพิ่มแรงบิด
ตามตองการ

การใชงานเจาะ (รูป A)
• เลือกโหมดในการเจาะโดยการใชปลอก (4) 

การเจาะในโลหะ
• ใชสารระบายความรอนที่ใชในงานตัดเมื่อตองทําการ

เจาะโลหะ ยกเวนในการเจาะเหล็กหลอและ
ทองเหลือง จะตองไมใชสารระบายความรอน

เมื่อทานซื้อผลิตภัณฑใหม อาจจะมีขอกําหนดในทองที่
นั้น ๆ ในการแยกการจัดเก็บผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาจาก
บานเรือนโดยสถานที่กาํจัดขยะของเทศบาลหรือโดย
รานคาเอง

DEWALT มีบริการในการเก็บและการรีไซเคิลผลติภัณฑ
ของ DEWALT ที่หมดอายุการใชงานแลว ทานสามารถ
ใชบริการนี้ไดดวยการนําสินคาที่ไมใชแลวสงไปยัง
ตัวแทนใหบริการซอมที่ไดรับอนุญาต ซึ่งจะเปนผูเก็บ
สินคาสงคืนใหแกเรา

ทานสามารถสอบถามที่ตั้งของตัวแทนใหบริการซอมที่
ไดรับอนุญาตที่อยูใกลทานไดจากศูนยของ DEWALT 
ตามที่อยูที่ไดระบุไวในคูมือเลมนี้ หรือสามารถดูรายชื่อ
ตัวแทนใหบริการซอมที่ไดรับอนุญาตของ DEWALT
รวมทั้งรายละเอียดทางดานบริการหลังการขายและ
รายละเอียดในการติดตอผานทางอินเตอรเน็ตไดที่:
www.2helpU.com

แบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้
แบตเตอรี่ชนิดที่มีอายุการใชงานยาวนานนี้จําเปนจะตอง
ได้รับการประจุไฟใหม่เมื่อไม่มีกำลังเพียงพอต่องานที่เคย
ทําไดอยางงาย ๆ เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน ให
กาํจัดทิ้งโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนหลัก
• ใหใชแบตเตอรี่ใหหมด แลวถอดแบตเตอรี่ออก

จากเครื่อง
• แบตเตอรี่แบบ NiCd และ NiMH สามารถนําไปรี

ไซเคิลได นําแบตเตอรี่ไปยังสถานบริการรีไซเคิล
ใกลบานทาน แบตเตอรี่ที่นําสงดังกลาวจะไดรับการ
รีไซเคิลหรือกําจัดทิ้งอยางเหมาะสมตอไป

เมื่อทานตองการเปลี่ยนผลิตภัณฑจาก DEWALT เปนเครื่อง
ใหม หรือถาทานไมตองการใชงานเครื่องนี้อกีตอไป กรุณา
อยานําไปทิ้งปะปนกับขยะตามบานเรือนโดยทั่วไป แยก
ผลิตภัณฑนี้เพื่อการจัดเก็บตางหาก

การแยกผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ใชแลว
เพื่อการจัดเก็บตางหากจะชวยใหสามารถ
นําวัสดุไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชไดอีก
ครั้ง การนําวัสดุที่ผานการรีไซเคิลกลับมา
ใชใหมเปนการชวยปองกันมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมและลดปริมาณความตองการ
วัตถุดิบจากธรรมชาติลง
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