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За да бъде инструментът ремонтиран гаранционно отговорите на въпросите от контролната листа
трябва да съответствуват на всички клетки, оцветени в жълто по-горе.
* 3 години – изисква се валиден сертификат за разширена гаранция.

Има ли оригинално валидно доказателство за покупката? Yes No

Инструментът все още в рамките на гаранционния период ли е? Yes No

Инструментът носи ли знак СЕ? Yes No

Бил ли е инструментът ремонтиран преди?
Оригинални части DEWALT ли са били изпозвани? Yes No

Инструментът върнат ли е заедно с оригинално доказателство за
покупка? Yes No

Всички батерии, зарядни устройства и т.н., придружаващи
инструмента, на една и съща възраст ли са ? Yes No

Дали повредата е причинена от дефект на материала
или при изработката? Yes No

Показва ли инструментът признаци на прекомерно износване,
злоупотреба или неправилна употреба? Yes No

Има ли по инструмента следи от повреди, причинени от външни
фактори или чужди тела? Yes No

Какъв вид гаранция има инструментът? 1 YEAR 3 YEAR

Ако гаранционният ремонт е бил извършен през 2. или 3. година
на гаранцията – има ли валиден сертификат за удължена
гаранция?

Yes No

ГАРАНЦИОННА КОНТРОЛНА ЛИСТА
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ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН АГЕНТ
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ служи като справочник за ползване от 
нашите Оторизирани Сервизни Агенти за да им помогне 
за разграничаване между износените части, неправилно 
използваните части и дефектните части при гаранционни 
разплащания. Това са единствено насоки, които не описват 
всички възможни видове повреди.

Решението да се одобри гаранцията e на Оторизирания 
гаранционен Агент, но в случай на спор окончателното 
решението е на местния Сервизен Мениджър.

Ако инструментът се изпраща в Сервизния Център на 
нашата фирма трябва да се провери дали е подходящо 
опакован.

Ако продуктът бъде доставен в повредено състояние или 
с повредена опаковка си запазваме правото да отхвърлим 
гаранционната претенция поради неподходящо опаковане.

Примери за специфични причини са описани и 
класирани както следва:

Дефектни материали или 
производство: Покрива се 
от гаранцията

Износване от експлоатация 
или поради неправилна 
употреба: Не се покрива от 
гаранцията

Регистриране на гаранцията– за обхващане на 
инструмента от 3-годишна гаранция DEWALT продуктът 
трябва да бъде регистриран в срок от четири седмици 
от датата на закупуване. Ако инструментът не бъде 
регистриран или не бъде издаден гаранционен сертификат 
се прилага 1 годишна гаранция. 

Кодът за датата се изисква за потвърждение, че е 
извършена регистрация на надлежен оригинално закупен 
инструмент.       
Също така при спорове, касаещи доказателството 
за покупка, дата кодът показва кога инструментът 
е бил произведен.     
Всички продукти (включително инструменти, аксесоари 
и приспособления) имат дата код.    
За всички гаранционни претенции дата кодът трябва да бъде 
идентифициран. Дата кодът се състои от 8 символа.

Примери за дата код:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Дата кодовете могат да бъдат разположени на произволно 
място от външната страна на продукта. Дата кодът на 
продукта трябва да съответствува на кода посочен на 
гаранционния сертификат и да се подава при всякакви 
рекламации в рамките на 3 годишната гаранция.

ПРИМЕРИ ЗА ДАТА КОД:
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Едногодишна 
гаранция DEWALT за 
електроинтрументи

Фирма DEWALT е уверена 
в качеството на своите 
продукти и затова предлага на 
професионалните потребители 
изключителни условия на 
гаранцията. Настоящите 
гаранционни условия не 
ограничават договорните права 
на професионалните потребители 
нито законните права на частните 
непрофесионални потребители, 
а единствено ги разширяват. 
Гаранцията е валидна на 
територията на страните-членки на 
Европейския съюз и Европейската 
зона за свободна търговия.

Съгласно условията на 
европейската гаранция DEWALT 
PTT, които са достъпни в местния 
офис на DEWALT, при продавача 
или на сайта www.2helpU.com, ако 
в рамките на 12 месеца от датата 
на покупка вашият продукт DEWALT 
се повреди поради дефектни 
материали или изработка DEWALT 
може да подмени без заплащане 
всички дефектни части или, по свое 
усмотрение, целия инструмент.

DEWALT си запазва правото да 
отхвърли всякакави претенции 
по настоящата гаранция, ако по 
мнение на оторизирания сервизен 
агент ремонтът не е извършен 
съобразно условията, посочени в 
европейските гаранция DEWALT.

Ако желаете да направите 
рекламация свържете се с вашия 
продавач, проверете on line или в 
каталога на DEWALT локализацията 
на най-близкия оторизиран агент 
DEWALT или се свържете с местния 
офис на DEWALT на адрес посочен в 
инструкцията за експлоатация.

Списъкът на оторизираните сервизи 
DEWALT и подробни информации 
за нашия следпродажбен сервиз 
са достъпни в интернет на сайт 
www.2helpU.com.

1. ЕДНОГОДИШНА европейска гаранция 
DEWALT за електроинструменти
Ако вашият електроинструмент DEWALT се 
повреди в резултат на дефектни материали или 
изработка в рамките на 12 месеца от датата 
на покупка, DEWALT може при условията на 
гаранция описани по-долу в точки 2 до 4, да 
извърши по усмотрение подмяна без заплащане 
на всички дефектни части или да подмени без 
заплащане целия инструмент.:
2. Общи условия на гаранцията 
2.1 Европейската гаранция DEWALT PT 
за електроинструменти е достъпна за 
потребителите на оригинални продукти DEWALT, 
закупили продукт DEWALT от оторизиран 
европейски продавач на DEWALT за употреба 
в хода на тяхната търговия или професия. 
Европейската гаранция DEWALT PT не е 
достъпна за лица купуващи продукти DEWALT с 
цел препродаване или наем.
2.2. Настоящата гаранция не подлежи на 
прехвърляне. Тя се признава единствено на 
първичния потребител на продукта DEWALT, 
който е придобил продукта както е посочено в т. 
2.1 по-горе.
2.3. Гаранцията обхваща единствено 
професионалните инструменти DEWALT 
доколкото те не подлежат на изключване от 
гаранция.
2.3. Ремонтирането или подмяната на 
инструмента по време на гаранцията не 
предизвиква удължаване или подновяване на 
гаранцията. Гаранционният период започва в 
деня на закупуване на инструмента и изтича 
след 12 месеца.
2.4. DEWALT си запазва правото да отхвърля 
всякакви претенции по тази гаранция, които 
по мнение на оторизирания сервизен агент 
не са причинени от дефект на материала или 
изработката или не отговарят на правилата и 
условията, посочени в европейската гаранция 
DEWALT РТ.
2.5. Гаранцията не покрива разходите за 
доставка и транспорт от потребителя на 
продуктите DEWALT до мястото на покупка 
нито от потребителя на продуктите DEWALT до 
Оторизирания Сервизен Център DEWALT.
3. Продукти изключени от действието на 
европейската гаранция DEWALT РТ. 
3.1. Продукти, които не са произведени съгласно 
спецификацията DEWALT за европейския пазар 
и са внесени от неоторизирани редистрибутори 
от страни, непринадлежащи към Европейския 
съюз или Европейската зона за свободна 
търговия.
3.2. Аксесоари които са в контакт с 
обработвания материал, считани за 
консумативи, като напр. свредла, ножове и 
шлифовъчни дискове.
3.3. Продуктите, използвани при серийно 
производство, предоставяни на изпълнители 
на договори за услуги или бизнес контракти 
са изключени от гаранцията и са предмет на 
специални гаранционни условия, уточнени в 
договора за продажба.
3.4. Продукти с марката DEWALT доставени от 
партньори обхванати от специална гаранция. 
Виж документацията съпровождаща продукта.
3.5. Продукти доставени като елементи от 
комплект представен за гаранционен ремонт, в 
случай че кодът с датата на производство и/или 
датата на покупка на тези продукти не съвпада 

със останалите продукти.
3.6. Ръчни инструменти, работни облекла и 
средства за лична безопасност.
3.7. Продукти използвани в производството или 
в процеси от по-висок порядък, освен ако са 
обхванати от сервизния план DEWALT.
4. Изключване на гаранционни претенции 
Гаранционните претенции по тази гаранция 
могат да бъдат отхвърлени когато:
4.1. Не може по рационален начин да бъде 
доказано на Оторизирания Сервисен Агент 
DEWALT, че повредата на продукта се дължи на 
дефектен материал или фабричен дефект.
4.2. Неизправността или повредата се дължи 
на експлоатационно износване по време 
на нормално ползване. Виж т. 4.14. Всички 
продукти по време на експлоатацията подлежат 
на износване. Важен е правилният подбор на 
продукта.
4.3. Не може да се установи дата кодът на 
продукта и неговия сериен номер.
4.4. При предаване на инструмента за ремонт 
не е представено оригинално доказателство за 
покупка.
4.5. Повреди предизвикани от неправилна 
употреба на инструмента, включително 
изпускане, злополука или използване 
в несъответствие с инструкцията за 
експлоатация.
4.6. Повреди предизвикани от употреба 
на аксесоари, приставки или консумативи 
неапробирани от DEWALT или които не са 
предвидени в инструкцията за експлоатация.
4.7. Оригиналният продукт е бил модифициран 
по какъвто и да е начин.
4.8. Продуктът е бил или е щял да бъде 
ремонтиран от друго лице, а не от оторизиран 
сервизен агент на DEWALT, или по време на 
ремонта са използвани неоригинални части на 
DEWALT.
4.9. Продуктът е бил претоварен или е 
продължил да бъде експлоатиран след появата 
на неизправността.
4.10. Продуктът е бил употребяван в  
еподходяща среда, включая проникване на 
течности и материали.
4.11. Продуктът не е поддържан и сервизиран, 
не са подменяни частите подложени на 
износване.
4.12. Продуктът е върнат в некомплектен вид 
или включва неоригинални елементи.
4.13. Повредата се дължи на извършване 
от оператора на описаните в инструкцията 
за експлоатация действия по настройка, 
регулиране или монтаж. Всички продукти 
са проверени по време на производството. 
Всякакви повреди или отклонения, 
констатирани при доставката на продукта, 
трябва незабавно да бъдат съобщени на 
продавача.
4.14. Неизправността или повредата се 
дължи на износване на елементи по време 
на нормална експлоатация. Елементите, 
подлежащи на износване включват, но не се 
ограничават до, следните примерни позиции:
Общи елементи   
въглени четки, комплекти кабели (връзки), 
корпуси, патронници, фланци, държачи за 
ножове, уплътнения, О-пръстени, грес

КАКВА Е ГАРАНЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА DEWALT?
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ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ГАРАНЦИОННАТА 
ПРЕТЕНЦИЯ – ПЪРВИ ЕТАП

Преди да се оценява 
каквато и да била 
гаранционна претенция 
трябва да се получи 
доказателство за покупка. 
Продукти закупени извън 
Европейския съюз или 
Европейската она за 
свободна търговия, които 
не са маркирани със знак 
“СЕ”, не са обхванати от 
гаранцията на DEWALT. 
Продуктите DEWALT трябва 
да бъдат маркирани със 
знак “СЕ” както е показано 
по-долу:

Маркировката “СЕ” е 
правно изискване по 
отношение на продуктите 
обхванати от една 
или овече европейски 
директиви регулиращи 
тяхната употреба. При 
продуктите DEWALT тя 
означава, че DEWALT 
е проверил продукта 
за съответствие с 
изискванията на 
приложимата директива*.

*с изключение на лазерните и 
пневматични съоръжения, за които не 
се изисква маркировка “СЕ”.

Специфични елементи   
сервизни комплекти
затягащи инструменти
О-пръстени, водачи на ножове, пружини, 
амортизатори
перфоратори 
ударници и плъзгачи, цилиндри, държачи за 
инструменти, клинки
ударни инструменти
наковални, държачи за битове, ударник
5. Предявяване на гаранционна претенция
5.1 За предявяване на гаранционна претенция 
трябва да се свържете с вашия продавач или 
с най-близкия Оторизиран Сервизен Агент 
DEWALT, посочен на www.2helpU.com.
5.2. Инструментът DEWALT трябва да бъде 
върнат на продавача или на Оторизирания 
Сервизен Агент DEWALT с комплект от всички 
части и с оригиналното доказателство за 
покупка.
5.3. Оторизираният Сервизен Агент DEWALT ще 
извърши проверка на продукта и ще потвърди 
дали гаранционната претенция е основателна 
или не.
5.4. В случай, че по време на ремонта бъдат 
открити износени компоненти, Сервизният Агент 
може да представи план-сметка за ремонт или 
подмяна на износените елементи.
5.5. Неподсигуряването на надлежна поддръжка 
може да направи бъдещите рекламации 
невалидни.
5.6. След приключване на ремонта продуктът 
ще бъде върнат на мястото, от което е бил 
предаден за извършване на гаранционния 
ремонт.
6. Невалидни гаранционни претенции
6.1 DEWALT си запазва правото да отхвърля 
всякакви гаранционни претенции по 
настоящата гаранция, които по мнение на 
Оторизирания Агент не отговарят на посочените 
в Европейската Гаранция DEWALT правила и 
условия.
6.2. В случай на отхвърляне на гаранционната 
претенция от Оторизирания Сервизен Агент 
DEWALT причината за отхвърлянето ще бъде 
съобщена заедно с план-сметка за поправка на 
инструмента. Ако гаранционната претенция бъде 
отхвърлена съществува възможност да бъде 
таксувано повторното сглобяване и връщането 
на повредения продукт.
7. Промени на правилата и условията на 
гаранцията
7.1 DEWALT си запазва правото да преразглежда 
и променя своята гаранционна политика, 
сроковете на гаранция и квалификацията на 
продуктите без предизвестие, ако сметне за 
подходящо.
7.2. Актуалните правила и условия на гаранция 
са достъпни на сайта www.2helpU.com или при 
местния дилър DEWALT, Оторизирания Сервизен 
Агент DEWALT или в местния офис на DEWALT.
DEWALT Европейски Електроинструменти 
(РТ) 3 години гаранция
Европейската гаранция DEWALT РТ за вашия 
продукт може да бъде разширена от 1 на 3 
години от датата на покупка при следните 
правила и условия.
1. Регистрация 
Продуктът трябва да бъде регистриран от 
оригиналния потребител на продукта DEWALT 
в течение на 4 седмици от покупката на 
www.2helpU.com (изискват се данни за контакт 
с потребителя на продукта DEWALT, каталожен 
номер на инструмента, сериен номер и дата код) 
Комплекти състоящи се от набор инструменти 
не се регистрират като цяло, на регистрация 

подлежат отделните инструменти влизащи в 
състава на комплекта.
2. Общи правила и условия 
2.1 3-годишната европейска гаранция DEWALT 
РТ е достъпна за потребителите на оригинални 
продукти DEWALT, закупили тези продукти в
оторизираната продажна мрежа в Европа с 
предназначение за професионална употреба 
в рамките на упражняваната от тях дейност. 
Европейската гаранция DEWALT РТ не е 
достъпна за лица, закупили продукти DEWALT с 
цел препродажба или наем.
2.2. Настоящата гаранция не подлежи на 
прехвърляне. Тя се признава единствено на 
първичния потребител на продукта DEWALT, 
който е придобил продукта както е посочено 
по-горе.
2.3. В допълнение към правилата и условията 
изложени в този документ задължителни се 
явяват и правилата и условията представени в 
Eвропейската Gаранция DEWALT.
2.4. Ремонтирането или подмяната на 
инструмента по време на гаранцията не 
предизвиква удължаване или подновяване на 
гаранцията. Гаранционният период започва в 
деня на закупуване на инструмента и изтича 
след 12 месеца.
2.5. С регистрането на продукта по 3-годишната 
европейска гаранция DEWALT РТ потребителят 
на продукта DEWALT приема правилата и 
условията посочени по-горе както и това, че 
продуктът не подлежи на гаранцията DEWALT 
30-1-1, която бе оттеглена от 01-01-2016.   
3. Продукти изключени от 3-годишната 
европейска гаранция DEWALT РТ. 
В допълнение към изключенията на продукти 
посочени в европейската гаранция DEWALT РТ 
т.3, изключват се също следните продукти с 
марка DEWALT:

инструменти за закрепване, напр. пистолети 
за пирони, прахови ударни инструменти 
акумулатори и захранващи устройства 
реконструирани или регенерирани продукти

маркирани с допълнителни знаци “Factory 
rework” и/или “Q”.

компресори и генератори

4. Предявяване на гаранционна претенция

4.1 За предявяване на гаранционна претенция 
трябва да се свържете с вашия продавач или 
с най-близкия Оторизиран Сервизен Агент 
DEWALT, посочен на www.2helpU.com

4.2. Инструментът DEWALT трябва да бъде 
върнат на продавача или на Оторизирания 
Сервизен Агент DEWALT с комплект от всички 
части и с оригиналното доказателство за 
покупка и валиден сертификат за 3-годишна 
европейска гаранция DEWALT .

4.3. DEWALT си запазва правото да отхвърли 
всякакви гаранционни претенции по настоящата 
гаранция, които по мнение на Оторизирания 
Агент не се дължат на дефекти на материала 
или изпълненнието или не отговарят на 
посочените в Европейската Гаранция DEWALT РТ 
правила и условия.

5. Промени на правилата и условията на 
гаранция 
5.1. DEWALT си запазва правото да 
преразглежда и променя своята гаранционна 
политика, сроковете на гаранция и 
квалификацията на продуктите без 
предизвестие ако сметне за подходящо.

5.2. Актуалните правила и условия на 
европейската гаранция DEWALT PT са достъпни 
на сайта Правилата и условията са достъпни от 
www.2helpU.com, при местния дилър DEWALT 
или в местния офис на DEWALT.
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ще ремонтира без заплащане всички дефекти, дължащи 
се на дефектни материали или изработка в рамките 
на 12 месеца от датата на покупка.    
Гаранцията не покрива повреда на част, дължаща се 
на прекомерно износване или неправилна употреба. 
Гаранцията не се прилага, когато има предишни ремонти 
извършени от неупълномощени лица.

Дефектни материали или изработка

DEWALT прилага много високи стандарти за качество 
спрямо своите доставчици и при производствените 
процеси. Всички продукти се тестват преди да напуснат 
фабриката. Има обаче редки случаи, когато се появява 
дефект на продукта.

Когато може да се удостовери, че продуктовият дефект е 
бил причинен от:

a) неправилен монтаж от производителя или

б)  производителят не е изработил един или повече 
компоненти на продукта съгласно изискванията 
на спецификацията тогава гаранцията на DEWALT 
предвижда ремонт на такъв дефект без заплащане от 
потребителя.

Гаранцията не покрива примерите по-долу:

ПУКНАТА ПЛОЧА НА ОСНОВАТА

ПОВРЕДЕН АКУМУЛАТОР (ПРЕРЯЗАН АКУМУЛАТОР)

КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ НА 
ГАРАНЦИЯТА СА:

ТЪЛКУВАНЕ НА
ГАРАНЦИОННАТА ПОЛИТИКА
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Примерите по-долу не се покриват от гаранцията:

ПОВРЕДЕНИ ПРУЖИНИ ИЗНОСЕНИ ПРОФИЛИ ЗА ПИРОНИ

ПОВРЕДЕН И ИЗНОСЕН УДАРНИК ПРЕКОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ, ЛИПСА НА ПОДДРЪЖКА

ИЗНОСВАНЕ И ЕКСПЛОАТИРАНЕ

 Гаранцията DEWALT не включва 
компоненти, които са обект 
на “Прекомерно износване 
и експлоатиране”. Терминът 
“Прекомерно износване и 
експлоатиране” се отнася до 
броя на часовете, през които 
даден продукт е бил използван и 
средата, в която е бил използван. 
Степента на износване и 
експлоатация за всеки продукт 
се определя от Оторизирания 
Сервизен Агент. Следните части 
са пример на такива, които могат 
да бъдат предмет на износване 
и експлоатиране и следователно 
не се покриват от гаранцията, 
ако продуктът е бил употребяван 

прекомерно по отношение на своето 
предназначение и средата, за които 
е бил превиден:

•  роторни колектори

•  лагери

•  прекъсвачи, превключватели

•  ударни компоненти и плъзгачи

•  съединители

• възвратни пружини

•  по принцип всички други части, 
които си взаимодействат

 В допълнение към “Износване и 
експлоатиране” следните чсати не 
се покриват от гаранцията, освен 

ако дефектът не е възникнал 
по време на производството, 
което трябва да се потвърди от 
Оторизирания Сервизен Агент:

•  четки

•  патронници

•  челюсти

•  кабели (внимание: повредените 
кабели влияят на безопасността 
и производителността на 
инструмента и водят до 
отхвърляне на гаранционната 
претенция)
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НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Примери за неправилна употреба:
• екстремна експлоатация или изпускане
• попадане на чужди тела, напр. пирони, винтове, пясък
• изпозване на инструмент неподходящ за дадено
приложение
• всякаква модификация на продукта
• продължително излагане на вредно влияние на средата

• подаване на погрешно напрежение
• изпозване на неподходящи аксесоари или акумулатори
• липса на препоръчваното сервизиране (особено при
перфораторите)
• използване на неподходяща грес (вашият
електроинструмент не се нуждае от допълнително
смазване, не смазвайте инструмента защото ще
повредите вътрешните елементи)

Опити за сервизиране от неупълномощени лица

При никакви обстоятелства през гаранционния период 
клиентът не трябва да прави опити да сервизира сам своя 
инструмент.

Всеки такъв опит обезсилва гаранцията за дадения 
инструмент. Гаранционните ремонти трябва да бъдат 
извършвани от Оторизиран Сервизен Агент на DEWALT.

Oбщи указания

•  Изисквайте доказателство за покупка. Уверете се, че 
това е валиден документ издаден при покупката и че 
инструментът е все още в гаранционен срок.

•  В някои страни трябва да се попълни гаранционна 
карта, която се представя при предявяване на 
рекламацията.

•  Продуктът трябва да е бил използван в съответствие с 
инструкцията за експлоатация.

•  Всички гаранционни претенции трябва да съдържат 
име и адрес на потребителя.

•  Услугите, предоставени по време на гаранционния 
срок не водят до удължаване или подновяване на 
гаранционния срок на инструмента.

•  Използвайте само оригинални резервни части на 
DEWALT.

•  Не приемайте продукт, който е бил ремонтиран 
с неоригинални части DEWALT, включително 
неоригинални акумулатори.

•  Не приемайте под гаранция инструменти, които 
са били зле третирани, изпускани или механично 
повредени.

•  За изделия, продадени като част от промоционален 
комплект

Транспорт

• За предпазване на инструмента по време на 
транспорта той трябва да бъде върнат за ремонт в 
оригиналната си опаковка, включително кутията на 
комплекта.

ЗАЛИВАНЕ С ВОДА
ИЗПОЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ НЕПОДХОДЯЩ 
ЗА ДАДЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЪЛКУВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОЛИТИКА
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За да се осигури максимален живот на акумулатора трябва 
да се спазват известни най-добри практики.

 Уверете се, че потребителят се придържа към 
следните указания:

1.  Акумулаторът ще посигне оптимална 
производителност когато се зарежда при стайна 
температура. Не трябва да се зарежда при 
температура под 4°C или над 40°C. При тези условия 
акумулаторът няма да поеме пълен заряд и може да 
бъде трайно повреден.

2.  Ако акумулаторът е горещ, потребителят трябва да го 
отдели от зарядното устройство за поне 2 часа, докато 
акумулаторът достигне стайна температура.

3.  Потребителят не трябва да позволява акумулаторът 
да се разреди под точката, при която инструментът 
не постига вече мощността и въртящия момент, 
необходими за работа. Това може да доведе до трайно 
увреждане, което да попречи батерията да се зарежда 
напълно. Не се допуска потребителят да придържа 
с лепенки прекъсвача на инструмента в положение 
включен с цел разреждане на акумулатора.

4.  Акумулаторът трябва да се съхранява на хладно, сухо 
място. Ако температурата надхвърля 49°C животът на 
акумулатора може да бъде съкратен.

5.  Периодично потребителят трябва да зарежда 

батерията целонощно за да се възползва пълноценно 
от 3-степенната система на зареждане за оптимално 
време на работа и живот на батерията.

6.  Клемети на акумулатора трябва да бъдат защитени 
с капачка, когато не се използват (внимание: не 
оставяйте метални части в насипно състояние в 
куфара в близост до клемите на батерията).

7.  Закрепващите елементи на акумулатора трябва да 
бъдат манипулирани внимателно и да бъдат защитени 
от крайно замърсяване, което може да влоши 
прикрепването на акумулатора към инструмента.

8.  Претоварване на машината. Претоварването 
на машината може да предизвика разреждане 
на акумулатора, което пък да доведе до трайно 
увреждане на клетките на акумулатора.

9.  Акумулаторът не трябва да се съхранява в зарядното 
устройство.

10. Акумулаторът трябва да се съхранява извън пряка 
слънчева светлина.

 
Когато е ясно, че тези указания не са спазени, гаранцията 
не покрива всички последващи повреди на батерията или 
ниска производителност.

За да бъдат приети за гаранционен ремонт акумулаторите,съоръжението трябва 
да бъде представено на сервизния агент в пълен комплект (инструмент, зарядно 
устройство и оригинални акумулатори).

Акумулатори – оборудване

Акумулаторите трябва да бъдат тествани с помощта на тестер за акумулатори 
Пегас (Pegasus), достъпен в офертата на DEWALT. Гаранционната подмяна 
на акумулаторите може да бъде извършвана само от оторизирани агенти, 
прилагащи процедури и използващи тестово оборудване апробирани от DEWALT. 
За повече подробности моля свържете се с местния Сервизен Мениджър.

ПОВРЕДЕНА БАТЕРИЯПотребителят изпусна батерията,
причинявайки сериозни щети

Тестер за акумулатори препоръчван
от DEWALT

Старо зарядно устройство
върнато с нова бормашина

AКУМУЛАТОРИ – ОБЩИ ГРИЖИ
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XR FLEXVOLT –дори ако напрежението е 54V се тества при 18V.

Ако клиентът не е доставил
заедно с акумулатора 

зарядното устройство и
самия инструмент Агентът

е длъжен да ги изиска.

Ако клиентът не е доставил 
заедно с акумулатора 

зарядното устройство и
самия инструмент Агентът е 

длъжен да ги изиска.

Отговаря ли акумулаторът на
условията на гаранция?

НЕ СЕ ПОКРИВА ОТ ГАРАНЦИЯТА, 
ВРЪЩАНЕ НА НА КЛИЕНТА

НЕ Е ОТКРИТ ПРОБЛЕМ,
ДА СЕ ВЪРНЕ НА  ЛИЕНТА

Ако LED дисплеят 
показва необходимост 

от адаптиране към 
температурата на 

помещението (“hot/
cold pack delay”) трябва 

да се изчака докато 
акумулаторът достигне 

околната
температура и да се 

опита отново.

Поставете акумулатора в 
тестера и задействайте теста за 
функционалност (да се зарежда 

5 мин ако е необходимо). Ако 
съоръжението действа тестерът
може да покаже решението на 

проблема.

Свържете акумулатора и инструмента 
с тестера за двигателя. Проверете 

стабилността на напрежението и тока
без натоварване. Тествайте всички

скорости и посоки.

Оплаква ли се клиентът 
от кратко време на 

работа?

ВНИМАНИЕ!
Никога не използвайте тестовото 
съоръжение DEWALT за зареждане на 
литиево-йонен акумулатор DEWALT. 

Винаги използвайте зарядно устройство 
препоръчано от DEWALT.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА

АКУМУЛАТОРА

ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА 
НА АКУМУЛАТОРА

MIN Ah     
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1Ah 0.75Ah

1.2Ah 0.80Ah

1.25Ah 0.80Ah

1.3AH 0.85Ah

1.7Ah 1.10Ah

1.9Ah 1.25Ah

2.0Ah 1.30Ah

2.2Ah 1.45Ah

2.4Ah 1.55Ah

2.6Ah 1.70Ah

3.0Ah 1.95Ah

4.0Ah 2.60Ah

5.0Ah 3.25Ah

6.0Ah 3.90Ah

ВИД КЛЕТКИ
НАПРЕЖЕНИЕ НА 

АКУМУЛАТОРА
КЛЕТКИ

NICd/NIMH 7.2V 6

9.6V 8

12V 10

14.4V 12

18V 15

24V 20

LI-Ion Nano 14.4V 5

18V 6

28V 8

36V 10

LI-Ion XR 10.8V 3

14.4V 4

18V 5

Не

Не

Не

Не

Yes

Да

Да

Да

Да

Проверете още веднъж
акумулатора в зарядното

устройство на Агента.
Резултатът същият ли е?

ТРЯБВА ДА 
СЕ ПОДМЕНИ 

АКУМУЛАТОРЪТ

Не

Заредете
напълно

акумулатора.

Стартирайте програмата 
за проверка на клетките 

и теста за капацитет 
като използвате

препоръчвания от
DEWALT тестер за

акумулатори.

Акумулаторът отговаря 
ли на спецификацията?

(виж таблицата от 
ляво)

ПРОЦЕС ЗА ТЕСТВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Акумулаторът се доставя
до Агента от клиента.

Агентът извършва визуална
оценка на състоянието на
акумулатора и проверява

доказатлството за покупка.

Резултатите покриват ли
се със спецификацията?
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Какво води до повреда на акумулатора?

По-често батериите се провалят поради старост. Техният 
капацитет се влошава до такава степен, че батерията не 
е в състояние да осигури полезно време на зареждане 
за едно зареждане. Други неизправности включват 
прегряване на акумулаторната батерия, късо съединение 
и повреди, дължащи се на внезапен удар.   
 

Какво мога да направя, за да могат батериите 
ми да са в най-добрата си форма толкова дълго, 
колкото е възможно?

Батериите се разграждат през началния период на 
използване. Това е естествено и е общо за всички батерии 
от всички производители. Има обаче начини, по които 
може да помогне на батерията да се разгради по-бавно.

• Повечето зарядни устройства DEWALT NiCd/NiMH в над 
10 часова програма на “опресняване”, която трябва да 
се използва седмично. Проверете ръководството, за 
да намерите дали това е функция на вашето зарядно 
устройство.

•  Не претоварвайте своя инструмент.

•  Съхранявайте батериите в сухи условия между 4 и 
20ºC, ако не трябва да се използва за няколко месеца.

Никелните батерии трябва да се съхраняват без 
зареждане, докато литиево-йонните батерии винаги 
трябва да се съхраняват напълно заредени. В противен 
случай съществува риск саморегулирането на опаковката 
да доведе до това, че една или повече клетки да 
преминат под критичното напрежение и по този начин 
да направи батерията неизползваема. За нормални 
по-кратки периоди на съхранение е желателна стайна 
температура.

Какво представлява “ефектът на паметта” и как 
влияе на акумулатора на електроинструмента? 

Паметта е един от многото фактори, предизвикващи 
съкращаване на живота на акумулатора. Паметта се 
създава от повтаряеми плитки разреждания (старт 
на употребата на акумулатора преди да бъде напълно 
зареден) при точно същата ежедневна употреба 
(напр. електрически четки за зъби или електрически 
самобръсначки). При електроинструментите рядко се 
наблюдава плитко разреждане при еднакво натоварване, 
тъй като приложението им е много разнообразно. Много 
потребители неправилно употребяват термина “памет” 
за всеки вид намаляване на живота на акумулатора. 
Това явление може да се появи при никел-кадмиевите и 

никел-метален хидрид акумулатори, докато при литиево- 
йонните не.      
 

Трябва ли батерията да е напълно изтощена, преди 
да бъде заредена?

Преди зареждането батерията на електроинструмента 
не трябва да се източва напълно, това е по-вероятно да 
доведе до трайно увреждане на батерията, отколкото да 
удължи живота на батерията. За NiCd и NiMH батерии, 
когато потребителят забележи спадане на зарядността, 
трябва да зареди батерията. При литиево-йонните 
батерии, батерията (или понякога инструментът) се 
прекъсва автоматично, когато мощността падне под 
фиксирана точка. Това е нормално и е точката, когато 
трябва да бъде поставена за зареждане.   
 

Може ли в даден инструмент да се използва 
акумулатор DEWALT със същото напрежение, но с 
друг вид клетки ?

ова, че съоръжението е закупено с литиево-йонен, 
никел-кадмиев или никел-метален хидрит акумулатор 
не означава, че не може да бъде използвано с друг вид 
акумулатор. Най-добре е да проверите съвместимостта 
при вашия местен дилър или Оторизирания Агент 
DEWALT, както и да се уверите, дали при промяна на 
вида акумулатора не трябва да смените и зарядното 
устройство.      
 

Може ли да се използва акумулатор DEWALT със 
същото напрежение, но с друг капацитет (Ah)?

Капацитетът на акумулатора (или броят на 
амперчасовете) е от значение за времето на работа, 
което очакваме от съоръжението. Често се сравнява 
с резервоара на автомобила. Акумулатор с капацитет 
3.0 Ah ще работи значително по-дълго от акумулатор с 
капацитет 1.5 Ah. Приемайки все пак, че напрежението 
и вида на двата акумулатора са същите, то те са 
съвместими. 

Може ли всяко зарядно устройство DEWALT да 
зарежда всеки акумулатор DEWALT?

Не. Различните видове зарядни устройства са 
предназначени за зареждане на различни видове 
акумулатори. Въпреки че много зарядни устройства са 
приспособени за зареждане на акумулатори с различно 
напрежение и различен вид клетки, ако не сте уверен 
най-добре е да проверите съвместимостта при местния 
дилър или Оторизиран Сервизен Агент.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ
АКУМУЛАТОРИТЕ
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Патронникът може да се повреди вследствие на 
неправилна употреба, например:

• приплъзване на свредлото поради неправилно затягане 
на патронника

• износване причинено от работа с патронника при допир 
с твърди повърхности

• натрупване на отломки в патронника (за свеждане на 
риска до минимум винаги почиствайте свредлото преди 

поставяне в патронника)

• ръжда, причинена от продължително излагане на влага

• опити за демонтаж на патронника или консумативите 
с инструменти, които не са предназначени за това, напр. 
менгеме.

Патронниците обикновено не се покриват о гаранцията, 
освен ако не са били произведени в съответствие с 
изискванията на спецификацията.

Двигатели

За да се осигури дълъг експлоатационен 
живот двигателите са оборудвани с 
вентилатор за охлаждане. Ефективността 
на тази система за охлаждане е пряко 
свързана със скоростта на вътрене на 
ротора. При повишено натоварване на 
двигателя за поддържане на номиналните 
обороти на минута е необходима повече 
енергия. При продължително натоварване 
скоростта на въртене на двигателя спада 
и ефективността на охлаждането бързо 
намалява. Температурата на двигателя 
се повишава, което може да доведе до 
критично прегряване. 

За да се избегне прегряването, двигателят 
трябва през цялото време да бъде в 
състояние да работи на своите оптимални 
обороти. Прегрял двигател, който никога 
не подлежи на гаранция почти винаги е 
индикация за неправилна употреба на 
инструмента.

Превключватели и платки

Превключвателите и платките могат да 
бъдат части чувствителни към статично 
електричество затова винаги трябва 
да бъдат съхранявани и монтирани с 
използване на подходяща електростатична 
защита. Забележка: превключвателите и 
платките са чувствителни към висок ток и 
прегряване, предизвикани от претоварване 
на инструмента. Такива дефекти никога не 
се покриват от гаранцията. 

Лазери

Лазерите могат да бъдат ремонтирани и/
или калибрирани в гаранционния период 
само от оторизираните сервизни агенти, 
които са били обучени и сертифицирани от 
DEWALT. Не се опитвайте да калибрирате 
и/или ремонтирате продукта ако не сте 
напълно обучени и ако не притежавате 
подходящото оборудване за калибрация.

Ако уредът има физическа повреда като 
счупено стъкло или огъната въртяща 
глава това е резултат от изпускане на 
инструмента и не може да бъде прието 
под гаранция.

Ако уредът има оптичен офсет или 
разминаване на измерванията, моля вижте 
в инструкцията за екплоатация “Проверка 
на калибрирането на полето” (понякога се 
нарича проверка за точност).

Ако проверката на калибрирането на 
полето не реши проблема, лазерът трябва 
да бъде сервизиран и калибриран от 
Оторизиран Сервизен Агент.

Ако акумулаторите са били оставени 
продължително време в уреда без той да 
бъде използван това може да предизвика 
корозия – не се покрива от гаранцията.

Прекомерна експлоатация

ръждясали акумулатори

изгорял ротор

пукнат обектив

Повреден патронник
– липса на грижа за инструмента

Ръждясъл патронник –
оставен на открито

УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ ПАТРОННИЦИТЕ
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Информацията е достъпна на www.2helpU.com

 Нашият сервизен сайт 2helpU ще ви даде всичко, което 
трябва да знаете за сервиза DEWALT:

 технически данни на нашите продукти:

 • инструкции за експлоатация

 • технически характеристики

 • списък на резервните части

 • технически чертежи

подробни информации за ншите оторизираните агенти:
 • списък на агентите
 • намерете най-близкия агент
 • подробни информации за агента
 • карта за да намерите вашия агент

Като Оторизиран Сервизен Агент Вие имате пълен достъп 
до www.2helpU.com чрез tool commerce. В допълнение 
на към техническите спецификации, чертежите и 
списъка на частите 2helpU съдържа електрически схеми, 
инструкции за експлоатация, инструкции за ремонт, 

сервизни бюлетини, видео за извършване на ремонти, 
ремонтни анимации и информации за обучения. Обемът 
на информацията е различен в зависимост от продукта и 
се актуализира редовно.

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ
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Q: Какви проукти са обхванати от 3-годишната 
гаранция DEWALT?

A: 3-годишната Европейска Гаранция DEWALT за 
електроинструменти (PT) e валидна за избрани, 
отговарящи на условията електроинструменти DEWALT, 
закупени след 1 януари 2016 г., които са регистрирани 
в рамките на 4 седмици от датата на покупка, при 
спазване на правилата и условията на гаранцията. 

Q: На каква гаранция подлежат инструментите, 
закупени преди 1 януари 2016 г.?

A: Електроинструментите DEWALT, закупени на 
европейския пазар преди 1 януари 2016 г. подлежат 
на гаранционна политика 30.1.1, освен ако са били 
регистрирани в рамките на гаранцията за продукти XR, 
където гаранционният срок е продължен до 3 години 
от датата на покупка.

         

 

Q: Кои електроинструменти не са обхванати от 
допълнителната 2-годишна гаранция?

A: Инструменти предназначени за закрепване, 
напр. пистолети за пирони, ударни инструменти, 
акумулатори и зарядни устройства. Реконструирани 
или регенерирани продукти маркирани с 
допълнителни знаци “Factory rework” и/или “Q”. 
Компресори и генератори. Тези продукти са обхванати 
от стандартната 1 годишна гаранция.

Q: Ако електроинструментът е закупен преди 1 
януари 2016 г., ще подлежи ли на 3-годишна 
гаранция?

A: Не. Европейската 3-годишна гаранция гаранция 
DEWALT за електроинструмени е валидна за избрани 
електроинструменти DEWALT, запупени след 1 януари 
2016 г. и зарегистрирани в рамките на 4 седмици от 
датата на покупка.

Посетете mydewalt.dewalt.co.uk за да се проверите дали 
инструментът се квалифицира за 3 годишна гаранция.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
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Q: Електроинструментът е закупен след 1 януари 
2016 г., а въпреки това в инструкцията за 
експлоатация има информация за гаранцията 
30.1.1. Коя е валидната гаранция?

A: Европейската 3-годишна гаранция гаранция DEWALT 
за електроинструменти е валидна за избрани 
електроинструменти DEWALT, запупени след 1 
януари 2016 г. и зарегистрирани в рамките на 28 
дни от датата на покупка. Ако инструментът не е бил 
регистриран, прилага се стандартната 1-годишна 
гаранция. Ако към продукта е била приложена 
информация касаеща условията на гаранция 30.1.1 
и продуктът не е бил регистриран, то гаранционната 
претенция предявена в рамките на 30.1.1 може да 
бъде призната от Сервизния Агент. Регистрирайки 
продукта по 3-годишната гаранция Вие приемате, 
че продуктът е изключен от действието на гаранция 
30.1.1, оттеглена от 1 януари 2016 г. 

Q: Може ли клиентът да регистрира продукт 
DEWALT по европейската 3-годишна гаранция 
DEWALT, а да предяви гаранционна претенция по 
гаранция 30.1.1?

A: Не. Регистрирайки продукта по 3-годишната 
европейска гаранция DEWALT PT потребителят на 
продукта приема правилата и условията на гаранцията 
както и това, че продуктът е изключен от действието 
на гаранция 30.1.1, оттеглена от 1 януари 2016 г.  

Q: Кой може да зарегистрира продукт по 
3-годишната европейска гаранция DEWALT?

A: Регистрацията по разширената 3-годишна гаранция 
DEWALT трябва да бъде извършена от крайния 
потребител, който е закупил електроинструмента 
DEWALT у оторизиран партньор на DEWALT 
на територията на Европа с цел използване в 
упражняваната от него дейност. Гаранцията не 
подлежи на прехвърляне. Следователно само 
първичният краен потребител на съоръжението 
DEWALT може да извърши регистрацията и да 
редявява гаранционни претенции.

Q: 3-годишната гаранция включва ли също 
регенерирани продукти?

A: Регенерираните продукти са изключени от действието 
на 3-годишната гаранция. Реконструирани или 
регенерирани продукти са маркирани с допълнителни 
знаци “Factory rework” и/или “Q”. 
        
        
        
        
        
        

   

Q: Колко време линкът, позволяващ да се свали 
регистрационния формуляр ще бъде достъпен 
на списъка на инструментите?

A: Линкът ще бъде достъпен до изтичане на 
гаранционния срок.      
       

Q: Колко време ще е валидна гаранция 30.1.1? 

A: Гаранция 30.1.1 бе оттеглена по отношение на всички 
нови продукти DEWALT закупени след 1 януари 2016 
г. За продуктите закупени преди 1 януари 2016 
г. DEWALT ще проддържа гаранционната защита 
по гаранция 30.1.1 в срок 12 месеца от датата на 
покупка. Европейската 3-годишна гаранция DEWALT 
за електроинструменти е валидна за избрани 
електроинструменти DEWALT, запупени след 1 януари 
2016 г. и зарегистрирани online в рамките на 28 дни 
от датата на покупка. Ако инструментът не е бил 
регистриран прилага се стандартната 1-годишна 
гаранция. Ако към продукта е била приложена 
информация касаеща условията на гаранция 30.1.1 
и продуктът не е бил регистриран, то гаранционната 
претенция предявена в рамките на 30.1.1 може да 
бъде призната от Сервизния Агент. Регистрирайки 
продукта по 3-годишната европейска гаранция 
за електроинструменти DEWALT Вие приемате, че 
продуктът е изключен от действието на гаранция 
30.1.1, оттеглена от 1 януари 2016 г.    
 

Q: Изключени ли са от действието на разширената 
3-годишна гаранция продуктите, с които се 
аботи на височина?

A: Да. Продуктите, използвани при серийно производство, 
при работа на скеле, доставяни на фирми за наем, 
предоставяни на изпълнители на договори за усуги 
или бизнес контракти са изключени от гаранцията и са 
предмет на специални гаранционни условия, уточнени 
в договора за продажба.  

Q: 3-годишната гаранция покрива ли 
отблокирането на моя акумулатор Bluetooth в 
сервиза на Оторизирания Агент?

A: От новата 3-годишната гаранция е изключена също 
гаранцията XR. Допълнително, въз основа на данните, 
разменяни по време на активацията на акумулатора, 
гаранцията не обхваща елементите на съоръжението с 
което е доставен инициирането на пакета не включва 
подробностите за инструмента, с който се доставя.  
 

Q: Може ли клиентът да се регистрира за 
допълнителна 2-годишна гаранция по пощата?

A: Съжаляваме, регистрацията е възможна единствено 
online.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
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Вашият DEWALT Дилър:

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В

СХЕМИТЕ С ЖЪЛТ И ЧЕРЕН ЦВЯТ, ИЗПОЛЗВАНИ НА 
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
И КОНСУМАТИВИТЕ DEWALT, СА ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА.

www.2helpu.com

ГАРАНЦИЯ И
СЕРВИЗ

Моля отнесете се към актуалните правила и условия 
оферирани на вашия оазар.

www.                 .com


