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ZÁRUKA A SERVIS
Pozrite sa, prosím, na aktuálne platné podmienky ponúkané na vašom trhu.

Adresa miestnej kancelárie

ZÁSTUPCA AUTORIZOVANÉHO SERVISU

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve 
DEWALT je používaná ako obchodná značka. Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo 
kedykoľvek uskutečňovať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky 
sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. ZA TLAČOVÉ CHYBY NERUČÍME. 
VŠETKYCENY SÚ VRÁTANE DPH 20 %.

www.2helpu.comwww.DEWALT.com
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Máte k dispozícii pôvodný platný doklad o kúpe? ÁNO NIE

Je nástroj v záručnej dobe? ÁNO NIE

Obsahuje nástroj označenie CE? ÁNO NIE

Došlo v minulosti k oprave tohto nástroja? 
Boli použité originálne diely značky DEWALT?

ÁNO NIE

Je nástroj kompletný s batériami, nabíjačkami a pod.? 
Sú všetky diely rovnako staré?

ÁNO NIE

Bolo poškodenie spôsobené vadou materiálu, alebo spracovania? ÁNO NIE

Obsahuje nástroj dôkazy o nadmernom opotrebovaní, alebo zlom zaobchádzaní? ÁNO NIE

Obsahuje nástroj dôkazy o poškodení spôsobenom externými vlpyvmi, alebo 
cudzími predmetmi?

ÁNO NIE

Boli všetky predchádzajúce opravy vykonané v súlade s príručkou 
a vykonával ich autorizovaný opravár?

ÁNO NIE

Aký typ záruky sa vzťahuje na toto náradie? 1 rok 3 roky*

RÝCHLY KONTROLNÝ 
ZOZNAM ZÁRUKY

Na záručnú opravu sa prijme len nástroj, ktorého kontrolný zoznam zodpovedá všetkým vyššie uvedeným 
položkám zvýrazneným žltou farbou. *3 roky – vyžaduje platný certifi kát predĺženej záruky.

Úvod
Tento dokument slúži ako referenčná príručka pre potreby autorizovaných servisných zástupcov, ktorá im pre účely 
záručnej opravy pomôže rozlišovať medzi opotrebovanými dielmi, nesprávne používanými dielmi a chybnými dielmi.  

Rozhodnutie o autorizovaní záruky prijíma autorizovaný servisný zástupca, ale v prípade sporu prijíma konečné 
rozhodnutie miestny servisný manažér. 

Uvádzame príklady konkrétnych príčin porúch, ktorých klasifi kácia je nasledovná:

Vady materiálov alebo výroby
Pokryté zárukou

Nadmerné opotrebovanie, prípadne nesprávne používanie nástroja
Nepokryté zárukou

ZÁRUČNÉ POKYNY PRE AUTORIZOVANÉHO 
SERVISNÉHO ZÁSTUPCU

Kde sa nachádza dátumový kód
Všetky výrobky (vrátane nástrojov, príslušenstva a doplnkov) obsahujú dátumové kódy.
Tento dátumový kód musíte identifi kovať pri všetkých záručných reklamáciách. Dátumový kód sa skladá z 8 znakov.

Príklad dátumových kódov: 
200634 U0
201002 16
200812 UA
Dátumové kódy sa môžu nachádzať 
kdekoľvek na vonkajšom obale výrobku.
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AKÚ MÁ SPOLOČNOST' DEWALT POLITIKU 
TÝKAJÚCU SA ZÁRUKY?

Jednoročná záruka DEWALT®

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a zákazníkom preto ponúka vynikajúcu záruku. 
Záručné vyhlásenie je doplnením a nepoškodzuje zmluvné práva profesionálnych používateľov ani zákonné 
práva súkromných neprofesionálnych používateľov.

Záruka DEWALT® v trvaní troch rokov
Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky DEWALT® XR® Li-Ion. Predľžená  
záruka v trvaní dvoch rokov je poskytovaná navyše k štandardnej záruke 
DEWALT® v trvaní jedného roka. Táto záruka je platná, hneď ako používateľ 
vykoná on-line registráciu výrobku DEWALT.

Vyhodnotenie reklamácie – prvé kroky
Pred vyhodnotením ktorejkoľvek záručnej reklamácie musíte obdržať 
doklad o kúpe. Záruka spoločnosti DEWALT sa nevzťahuje na výrobky, 
ktoré neobsahujú označenie CE. Výrobok značky DEWALT musí obsahovať 
označenie CE, ako uvádzame nižšie:

Kľúčové aspekty záruky sú nasledovné:
Spoločnosť DEWALT bezplatne opraví všetky poruchy spôsobené vadami materiálov, alebo spracovania, do 12 
mesiacov odo dňa kúpy. 

Záruka sa nevzťahuje na chyby dielov spôsobené nadmerným opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním 
nástroja. 

Záruka sa neuznává v prípade, že sa o vykonanie opráv pokúsili neoprávnené osoby.

Vady materiálov alebo spracovania  
Spoločnosť DEWALT používa pre svojich dodávateľov a výrobné činnosti veľmi vysoké štandardy kvality a všetky 
výrobky sa pred opustením závodu podrobia odskúšaniu. Napriek tomu ale zriedkavo, môže dôjsť k chybe výrobku.

V prípade, že je možné overiť, že vadu výrobku spôsobila
a) nesprávna montáž zo strany výrobcu alebo
b)  skutočnosť, že výrobca nevyrobil jeden alebo viacero komponentov výrobku podľa konštrukčných špecifi kácií, 

záruka spoločnosti DEWALT používateľovi priznáva bezplatnú opravu takejto vady výrobku.

Na nižšie uvedené príklady sa nevzťahuje záruka:

INTERPRETÁCIA ZÁRUČNEJ 
POLITIKY

Zlé zaobchádzanie s oplotením – úder čepele Rozlámaný plášť následkom pádu Praskliny na spadnutom výrobku

* Nevzťahuje sa na lasery a pneumatické náradie, tieto výrobky nevyžadujú označenie CE.

Označenie CE je právna požiadavka pre výrobky, pri ktorých jedna alebo viaceré európske smernice stanovujú 
jeho použitie. V prípade výrobkov značky DEWALT toto označenie deklaruje, že spoločnosť DEWALT overila súlad 
výrobku s požiadavkami príslušných smerníc.

24103_15_Service_War_Lflt_SK.indd   5-6 18/04/2013   10:01



5 6

Opotrebovanie
Záruka spoločnosti DEWALT sa nevzťahuje na komponenty, ktoré sú vystavené „nadmernému opotrebovaniu“. 

Výraz „opotrebovanie“ označuje počet hodín používania výrobku a prostredie, v ktorom sa používal. Rozsah 
opotrebovania ktoréhokoľvek výrobku určujete Vy ako autorizovaný servisný zástupca. 

Nasledovné diely predstavujú príklady dielov, ktoré môžu podliehať opotrebovaniu a záruka sa preto na ne 
nevzťahuje, ak došlo k nadmernému používaniu výrobku, ktoré súvisí s aplikáciou a s prostredím, pre ktoré bol 
výrobok navrhnutý:
• komutátory rotora
• ložiská
• prepínače
• úderníky a baranidlá
• spojky a
• vo všeobecnosti všetky diely, ktoré vzájomne pôsobia.

Na nižšie uvedené príklady sa záruka nevzťahuje:

INTERPRETÁCIA ZÁRUČNEJ 
POLITIKY

Opotrebovanie pastorka Extrémna kontaminácia/
nahromadenie zvyškov

Poškodenie spôsobené leštením 
pomocou brúsky

Diel s roztaveným koncom – preťaženie Koncovky s roztavenými plochami Opotrebovaný úderník

Pokus neoprávnených osôb o vykonanie servisu
Počas záručnej doby sa zákazník za žiadnych okolností nesmie pokúsiť opraviť svoj nástroj sám. 
Všetky takéto poruchy rušia záruku pre daný nástroj.
Záručné opravy môžete vykonávať len prostredníctvom autorizovaného servisného zástupcu značky DEWALT.

Všeobecné pokyny
• Vyžadujte predloženie dokladu o kúpe. Overte si, že ide o platný dokument, ktorý bol vydaný v čase predaja a že 

nástroj je stále v záručnej dobe. 
• V niektorých krajinách sa musí spolu s nástrojom vráteným na základe záruky vyplniť a odoslať záručný list.
• Výrobok sa musel používať v súlade s návodom na použitie.
• Všetky záručné reklamácie musia obsahovať meno a adresu zákazníka.
• Služby poskytnuté na základe záruky nepredlžujú ani neobnovujú záručnú dobu nástroja.
• Používajte len originálne náhradné diely značky DEWALT.
• Neprijímajte výrobok, pri oprave ktorého sa použili neoriginálne komponenty, vrátane neoriginálnych batérií.
• Na základe záruky neprijímajte nástroje, s ktorými sa zle zaobchádzalo, ktoré spadli alebo ktoré sú poškodené.
• Pomoc pri položkách, ktoré sa predali ako súčasť propagačnej súpravy (napríklad oblečenie alebo elektrické 

položky) hľadajte u Vášho miestneho servisného manažéra.

Preprava
•  Kvôli ochrane nástroja počas prepravy ho pre vykonanie opravy vráťte v jeho pôvodnom obale, 

vrátane krabice od náradia.

Nesprávne použitie nástroja
Príklady nesprávneho použitia nástroja zahrňujú 
nasledovné:
•  Extrémne údery alebo pády.
• Prehltnutie cudzích predmetov, napríklad klincov, 

skrutiek, piesku.
• Používanie nesprávneho nástroja pre danú aplikáciu.
• Všetky úpravy nástroja.

• Dlhodobé vystavenie účinkom prostredia.
• Nesprávne napätie privádzané do nástroja.
• Používanie nesprávneho príslušenstva alebo batérií.
• Nevykonávanie odporúčaného servisu (najmä pri 

kladivách).
• Použitie nesprávneho maziva (Váš elektrický nástroj 

nevyžaduje žiadne doplnkové mazanie, nástroj nemažte, 
pretože to spôsobí poškodenie vnútorných dielov).

INTERPRETÁCIA ZÁRUČNEJ 
POLITIKY

Prasknutá prevodová skriňa následkom 
nesprávneho použitia nástroja

Musíte použiť správne uchytenie čepele Ohnutý úderník prezrádza, že klinec zasiahol hrču 
vo vnútri dreveného plášťa, čo spôsobilo spätný 
náraz tlaku na úderník

* Záruka na spotrebné diely v trvaní 90 dní od kúpy sa nevzťahuje na nastreľovaciu pištoľ DEWALT DCN690.

Okrem informácií uvedených v prehlásení o „opotrebovaní“ na našich výrobkoch sa záruka nevzťahuje na 
nasledovné diely, pokiaľ k vade nedošlo počas výroby, čo určíte Vy ako autorizovaný servisný zástupca:
•  kefy
• objímky
• drapáky 
• súpravy káblov (poznámka: poškodené káble majú vplyv na bezpečnosť a výkon nástroja a vedú k odmietnutiu 

záruky)
• úderník pre bezkáblové klincovačky (položka 45) sa pre záruku prijíma len na základe 90-dňovej záruky odo 

dňa kúpy nástroja.
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POKYNY

Batérie – všeobecná starostlivosť*
Kvôli zabezpečeniu maximálnej životnosti batérie existuje niekoľko dobrých postupov, ktoré musíte dodržovať ako 
všeobecné pravidlá. Overte, či používateľ konal v súlade s nasledovnými pokynmi:

1. Batéria dosiahne optimálny výkon počas nabíjania pri izbovej teplote. Batéria by sa nemala nabíjať pri teplotách pod 
4°C alebo nad 40°C. Pri týchto podmienkach sa batéria nenabije úplne a môže dôjsť k jej trvalému poškodeniu. 

2. Ak je batéria horúca, používateľ by ju mal vybrať z nabíjačky najmenej na 2 hodiny, pokým batéria nedosiahne izbovú 
teplotu. 

3. Používateľ by sa nemal pokúšať o vybitie batérie za bod, pri ktorom nástroj už nefunguje s výkonom a krútiacim 
momentom potrebným pre danú úlohu. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie, ktoré zabráni úplnému nabitiu batérie. 

4. Batéria sa musí skladovaľ na studenom a suchom mieste. Ak teplota prekročí 49°C, životnosť batérie sa môže znížiť.
5. Kvôli získaniu všetkých výhod systému 3-fázového nabíjania pre optimálny čas prevádzky a životnosť batérie by 

používateľ mal batériu pravidelne nabíjať cez noc. 
6. Koncovky batérie musia byť v čase nepoužívania chránené úložnými uzávermi (upozornenie: v krabici náradia 

nenechávajte voľné kovové predmety v blízkosti koncoviek batérie).
7. Západky batérie chráňte pred zlým zaobchádzaním alebo extrémnou kontamináciou, ktoré môžu mať vplyv na 

zachytenie batérie v nástroji.
8. Preťaženie stroja. Ak stroj Preťažítě, môže to spôsobiť vybitie batérie, čo môže mať za následok trvalé poškodenie 

článkov batérie.

V prípade, že je nedodržanie týchto pokynov zjavné, záruka sa nevzťahuje na žiadne výsledné poškodenie batérie ani na 
jej slabý výkon.

Skúšačka batérií Pegasus

Používateľ sa pokúsil o otvorenie 
batérie

Stará nabíjačka vrátená s úplne 
novou vŕtačkou

Batéria používateľovi spadla, čo 
spôsobilo vážne poškodenie

POKYNY

Sklučovadlá
K poškodeniu skľučovadla môže dôjsť kvôli nesprávnemu používaniu, napríklad:

• Preklzovanie bitu kvôli nesprávnemu dotiahnutiu v objímke.
• Opotrebovanie spôsobené prevádzkou vŕtačky, pri ktorej sa Skľučovadlo 

dotýkalo tvrdých povrchov.
• Umožnenie nahromadenia úlomkov na Skľučovadle (kvôli minimalizácii rizika 

vŕtací bit pred vložením do skľučovadla vždy očistite).
• Na skľučovadla sa záruka obvykle nevzťahuje, pokým neboli vyrobené podľa 

obmedzení konštrukčných špecifi kácií.
• Korózia spôsobená dlhodobým vystavením vlhkosti.
• Ak sa o vybratie skľučovadla alebo príslušenstva pokúsite pomocou 

nesprávnych nástrojov, ako napríklad pomocou zveráku.

Motory
Motory obsahujú kvôli zabezpečeniu dlhej životnosti chladiaci ventilátor. 
Účinnosť tohto chladiaceho systému priamo súvisí s rýchlosťou rotora. 
Pri vyššom zaťažení motora sa na udržanie nominálnych otáčok vyžaduje 
viac energie.

Prehriatiu zabránite tak, že zabezpečíte, aby motor dokázal vždy pôsobiť 
pri optimálnych otáčkach. Prehriaty motor, na ktorý sa záruka nikdy nevzťahuje, 
je takmer vždy náznakom nesprávneho použitia nástroja.

Prepínače a dosky plošných spojov
Prepínače a dosky plošných spojov môžu byť diely citlivé na statickú elektrinu. Vždy ich skladujte a montujte pri 
správnej ochrane proti statickej elektrine. Poznámka: Spínače a dosky plošných spojov sú citlivé na vysoký prúd 
a teplo spôsobené preťažením.

Lasery
Opravy a kalibrácie laserov v rámci záruky môžu vykonávať iba autorizovaní 
opravári, ktorí boli preškolení a certifi kovaní spoločnosťou DEWALT. 
Nepokúšajte sa kalibrovať alebo opravovať výrobok, ak nie ste celkom 
preškolení a ak nemáte správne vybavenie.

Na fyzické poškodenie prístroja, ako napríklad rozbité sklo alebo ohnutie 
otočnej hlavy prístroja, čo sú poškodenia spôsobené pádom prístroja, sa táto 
záruka nevzťahuje.

Ak dôjde na prístroji k optickej poruche, postupujte, prosím, podľa pokynov v návode na obsluhu v časti „Kontrola 
kalibrácie“ (niekedy s názvom „Kontrola presnosti“). Ak nedôjde po vykonaní kontroly kalibrácie k odstráneniu 
problému, laser sa musí opraviť.

Spálená kotva (preťaženie)

Opotrebovanie spôsobené prevádzkou 
vŕtačky so skľučovadlom do muriva alebo do 
iného tvrdého povrchu

Batérie prijaté na základe záruky sa musia na posúdenie odoslať zástupcovi v kompletnom stave (nástroj, nabíjačka 
a originálne batérie).

Batérie – vybavenie
Batérie odskúšajte pomocou skúšačky batérií Pegasus, ktorá je dostupná od spoločnosti DEWALT. Záručnú výmenu 
batérie vykonávajú len zástupcovia pomocou procesov a testovacieho vybavenia, ktoré schválila spoločnosť DEWALT. 
Ďalšie podrobnosti získate od Vášho miestneho servisného manažéra.
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* Bezplatný servis v trvaní jedného roku sa nevzťahuje na nastreľovaciu pištoľ DEWALT DCN690.

INFORMÁCIE ON-LINE

Informácie dostupné na adrese www.2HelpU.com 
Naša servisná webová lokalita 2helpU Vám poskytne všetko, čo potrebujete vedieť o servise značky DEWALT:

Technické údaje o našich výrobkoch:
• návod na použitie
• technické vlastnosti výrobkov
• zoznam náhradných dielov
• technické nákresy

Podrobnosti o sieti našich zástupcov:    
• zoznam našich zástupcov
• hľadanie najbližšieho zástupcu
• podrobnosti o zástupcoch
• mapa pre nájdenie Vášho zástupcu

 

Ako autorizovaný opravárenský zástupca máte na webovú lokalitu www.2HelpU.com plný prístup. 
Okrem technických špecifi kácií, nákresov a zoznamov dielov obsahuje lokalita 2helpu schémy zapojenia, 
návody na použitie, pokyny pre opravu,

V katalógu DEWalt je uvedené:
Ak musíte vykonať údržbu alebo servis vášho náradia DEWALT počas 12 mesiacov po jeho kúpe, máte právo na 
jeden bezplatný servis. Tento servis bude bezplatne vykonaný v autorizovanom servise DEWALT.

Musí byť vystavený doklad o kúpe. Zahŕňa prácu. Nezahŕňa príslušenstvo a náhradné diely, ak nedošlo 
k ich poškodeniu v rámci záruky.

Zmluva na bezplatný servis sa vzťahuje na nasledujúce položky:
• Test funkčnosti
• Kontrola životnosti uhlíkov, ak je to vhodné
• Kontrola skľučovadla, ak je to vhodné
• Kontrola napájacieho kábla, ak je to vhodné
• Kontrola blesku, ak je to vhodné
• Vnútorné a vonkajšie čistenie
• Kontrola presnosti a kalibrácie, ak je to vhodné
• Výmena poškodených dielov, na ktoré sa vzťahuje záruka
• Odporúčanie úkonov používateľovi, ktoré sa môžu vyžadovať, ako sú

– Preventívna údržba
– Výmena spotrebných dielov
– Výmena maziva alebo tesnenia

• Aplikácia štítku náradia

Výmena dielov, ktoré neboli poškodené v záruke, nepatrí do úkonov v rámci zmluvy na bezplatný servis. 
Do týchto úkonov nepatrí napríklad výmena opotrebovaných uhlíkov, alebo výmena maziva a tesnenia. 

ZMLUVA NA JEDNOROČNÝ 
BEZPLATNÝ SERVIS
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