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Skal et stykke værktøj repareres under garanti, skal alle gultmarkerede celler være opfyldt.
*3 år – kræver gyldigt certifi kat for udvidet garanti.

Forefi ndes der originalt købsbevis? Ja Nej

Er værktøjet stadig inden for garantiperioden? Ja Nej

Er værktøjet forsynet med CE-mærke? Ja Nej

Har værktøjet tidligere været repareret?
Er der anvendt originale DEWALT-dele? Ja Nej

Er værktøjet returneret med det originale købebevis? Ja Nej

Er alle dele lige gamle; batterier, ladere m.v.? Ja Nej

Er skaden forårsaget af defekte materialer eller
fabrikationsfejl? Ja Nej

Viser værktøjet tegn på overdreven brug eller misbrug? Ja Nej

Viser værktøjet tegn på skade forårsaget af udefrakommende
påvirkninger eller fremmedlegemer? Ja Nej

Hvilken type garanti er værktøjet dækket af? 1 år 3 år

Hvis det er en garantireparation i år 2 eller 3 - foreligger der
gyldigt certifi kat for udvidet garanti?* Ja Nej

GARANTI-TJEKLISTE
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AUTORISERET SERVICEAGENT
GARANTIREGLER
INTRODUKTION

Dette dokument er en guide til vores autoriserede 
serviceagenter til hjælp til at skelne mellem slidte dele, 
misbrugte dele og defekte dele ved garantisager. Dette er en 
guide og identifi cerer ikke alle fejltyper. 

Det er den autoriserede serviceagents beslutning at tildele 
garanti, men i tilfælde af tvist ligger den endelige beslutning 
hos den lokale servicechef. Ved fremsendelse til vores fi 
rmas eget Repair Centre skal værktøjet indpakkes korrekt. 
Vi forbeholder os retten til at afvise en garantisag, hvis 
produktet/emballagen er defekt ved ankomst til vores Repair 
Center pga. utilstrækkelig emballering.

Eksempler på specifi kke årsager til fejl er oplistet og 
klassifi ceret nedenfor: 

Defekte materialer eller 
fremstillingsproces Dækket 
af garanti

Slid eller misbrug af værktøj  
Ikke dækket af garanti

Garantiregistrering – Værktøjet skal registreres inden for 4 
uger fra købsdatoen for at opnå DEWALTs 3-års garanti.

Hvis værktøjet ikke er registreret eller der ikke foreligger 
registreringscertifi kat, er der kun 1 års garanti. 

Datokoden er krævet for at sikre, det korrekte værktøjet blev 
registreret, da det oprindeligt blev købt. Koden er også krævet 
ved tvist omkring købsbevis, da datokoden angiver, hvornår 
værktøjet blev produceret.

Alle produkter (inkl. værktøj, tilbehør og tilbehørsdele) har 
datokoder.              

Ved alle garantisager skal datokoden identifi ceres. 
Datokoden består af 8 karakterer.

Eksempel på datokoder:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Datokoden fi ndes på ydersiden af enheden. Datokoden på 
værktøjet skal matche koden på garanticertifi katet ved krav 
iht. 3-års garanti.

EKSEMPLER PÅ DATOKODER:
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DeWALT EUROPÆISKE 
1-ÅRS GARANTI PÅ VÆRK-
TØJ

DeWALT har tiltro til kvaliteten af egne 
produkter og tilbyder en enestående 
garanti til professionelle brugere af 
produkterne. Denne garantierklæring 
er et tillæg til og på ingen måde er-
statning af dine kontraktlige rettighed-
er som professionel bruger eller dine 
lovbestemte rettigheder som privat 
ikke-professionel bruger. Garantien 
er gældende i medlemslande i EU og 
EFTA.

Betingelserne i DeWALTs europæiske 
el-værktøjs-garanti, som er tilgængelig 
hos dit lokale DeWALT -kontor, sælger 
eller på www.2helpU.com angiver, at 
hvis dit DeWALT produkt bliver defekt 
på grund af materialer eller udførelse 
inden for 12 måneder fra købsdatoen, 
kan DeWALT erstatte alle defekte dele 
uden beregning, eller på vores skøn, 
udskifte enhed gratis.

DeWALT forbeholder sig ret til at afvise 
ethvert krav under denne garanti, 
der i iht. den autoriserede reparatør 
ikke er i overensstemmelse med de 
anførte vilkår og betingelser i DeWALTs 
europæiske garanti.

Hvis du ønsker at fremsætte et krav, 
skal du kontakte sælgeren eller fi nd 
det nærmeste autoriserede DeWALT 
serviceværksted online, i DeWALTs 
brochurer eller katalog eller kontakt 
dit DeWALT-kontor på den adresse, der 
er angivet i brugsanvisningen.

En liste over autoriserede 
DeWALT serviceværksteder og 
detaljerede oplysninger om vores 
eftersalgsservice er tilgængelig på 
internettet på adressen: www.2helpU.
com

1. ET ÅRS europæisk DEWALT 
elværktøjsgaranti
Hvis dit DeWALT el-værktøj bliver defekt på grund 
af defekte materialer eller forarbejdning inden 
12 måneder fra købsdatoen, kan DeWALT med 
forbehold af garantibetingelserne i afsnit 2 til 4 
nedenfor erstatte alle defekte dele gratis eller, efter 
vores skøn, udskifte enheden uden beregning:
2. Generelle vilkår 
2.1 DeWALTs europæiske el-værktøjs-garanti 
gælder for brugere af originale DeWALT-produkter, 
der har købt DeWALT-produkter fra en autoriseret 
europæisk DeWALT-forhandler til brug i deres 
erhverv. DeWALTs europæiske el-værktøjsgaranti er 
ikke tilgængelig for personer, der køber DeWALT-
produkter med henblik på videresalg eller
udlejning.
2.2 Denne garanti kan ikke overføres. Den er kun 
gældende for den oprindelige bruger af DeWALT, 
som har købt produktet som specifi ceret i 2.1 
ovenfor.
2.3 Garantien gælder DeWALTs professionelle 
elværktøj medmindre udtrykkeligt ekskluderet.
2.3 En produktreparation eller – udskiftning 
under denne garanti forlænger eller fornyr ikke 
garantiperioden. Garantiperioden starter fra den 
oprindelige købsdato og slutter 12 måneder senere.
2.4 DeWALT forbeholder sig ret til at afvise 
ethvert krav under denne garanti, der efter 
vurdering fra den autoriserede reparatør ikke 
skyldes materiale- eller fabrikationsfejl eller 
ikke er i overensstemmelse med de angivne 
vilkår og betingelser i DeWALTs europæisk el-
værktøjsgaranti.
2.5 Fragt- og transportomkostninger mellem 
DEWALT-produktbrugeren og købsstedet eller 
mellem DeWALT-produktbrugeren og et autoriseret 
DeWALT servicecenter er ikke omfattet af DeWALTs 
garanti.
3. Produkter ikke omfattet af DEWALTs 
europæiske el-værktøjsgaranti 
Produkter, der ikke er omfattet af DeWALTs 
europæiske el-værktøjsgaranti, inkluderer:
3.1 Produkter, der ikke er fremstillet iht. en 
europæisk DEWALT-specifi kation og er importeret 
fra en ikke-autoriseret forhandler fra steder uden 
for medlemslandene i EU og EFTA. 
3.2 Tilbehør, der er i kontakt med arbejdsemnet, 
anses for at være forbrugssto! er, f.eks bor, 
savklinger og slibeskiver.
3.3 Produkter til anvendelse i serieproduktion, 
leveret til udlejningsselskaber, under serviceaftaler 
eller Business-to-Business-kontrakter, er 
ekskluderet og er underlagt de specifi kke 
garantivilkår angivet i leveringskontrakten.
3.4 DEWALT-mærkevarer leveret af partnere, der 
er underlagt produktspecifi kke garantier eller 
garantivilkår. Se den dokumentation, der fulgte med 
produktet.
3.5 Et produkt, der leveres som en del af et sæt, 
der er indsendt til en garantireparation, hvor 
fremstillings-datokoden for det pågældende 
produkt ikke er i overensstemmelse med andre 

produkter i sættet og / eller købsdatoen.
3.6. Manuelt håndværktøj, beklædning, personlige 
værnemidler.
3.7 Produkter, der anvendes i produktion eller 
ekstreme anvendelsesformål eller processer, 
medmindre understøttet af en DEWALT serviceplan.
4. Undtagelser fra garantikrav 
Krav i henhold til denne garanti kan afvises, hvis: 
Det ikke med rimelighed kan påvises over for den 
autoriserede DEWALT serviceagent at produktfejlen 
skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.
4.2 Fejl eller skader, der skyldes slitage på 
produktet i løbet af normal brug. Se punkt 4.14. 
Alle produkter er udsat for slid og ælde under brug. 
Korrekt valg af produkter er vigtigt.
4.3 Produktets datokode og serienummeret ikke 
kan verifi ceres.
4.4 Det originale købsbevis ikke kan forevises, når 
værktøjet fremsendes til reparation.
4.5 Skader forårsaget af produktmisbrug herunder 
fald, ulykker eller anvendelse, der ikke er i 
overensstemmelse med brugsanvisningen.
4.6 Skader som følge af brug af ikke-godkendt 
DEWALT-tilbehør eller forbrugsvarer, der ikke er 
specifi ceret i instruktionsmanualen.
4.7 Der er udført produktændringer i det originale 
produkt.
4.8 Ethvert produkt, hvor egentligt eller forsøgt 
reparationsarbejde på produktet er udført af andre 
end en autoriseret DEWALT servicetekniker, eller 
hvis en reparatør har brugt uoriginale DEWALT-dele. 
4.9 Produktoverbelastning eller fortsat brug efter 
delvis fejlfunktion.
4.10 Anvendelse i unormale miljøer herunder 
indtrængen af væsker og materialer.
4.11 Manglende vedligeholdelse eller servicering af 
udskiftelige dele, som udsættes for slitage.
4.12 Produktet returneres ufuldstændigt eller 
forsynet med ikke-originale komponenter.
4.13 Produktfejl grundet en tilpasning, justering 
eller samling, der skal gennemføres af operatøren, 
og er beskrevet i betjeningsvejledningen. Alle 
produkter inspiceres og kontrolleres under 
fremstillingen. Enhver produktskade eller skævhed 
identifi ceret ved levering skal straks meddeles 
sælgeren.
4.14 Mangler eller skader på sliddele i løbet 
af normal brug. Sliddele omfatter men er ikke 
begrænset til de følgende eksempler:
Almindelige Komponenter
Kul, Ledningssæt, Kabinetter, Borepatroner, Flanger, 
Klingeholdere, Forseglinger, O-Ringe, Smøremidler, 
Fedt
Produktspecifi kke Komponenter
Service-sæt
Fastgørelsesværktøj
O-Ringe, Drivplader, Fjedre, Skærme
Hamre
Slagstykker, Cylindre, Værktøjsholder, Skralder
Slag-Værktøj

HVAD ER DEWALTS GARANTIPOLITIK?
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EVALUERING AF ET KRAV – 
DE FØRSTE TRIN

Du skal have bevis for køb 
før evaluering af ethvert 
garantikrav.

Produkter købt uden for 
EU eller EFTA, og som 
ikke er forsynet med en 
CEmærkning, er ikke dækket 
af DeWALTs garanti. Et 
DeWALT-produkt vil have CE-
mærkning som vist nedenfor:

 
CE-mærkning er et lovkrav 
for produkter omfattet 
af en eller fl ere af de 
europæiske direktiver, der 
fastlægger dets anvendelse. 
Ved DEWALT-produkter 
betyder det, at DEWALT har 
kontrolleret, at produktet 
opfylder kravene i de 
relevante direktiver *.

* Eksklusiv lasere og trykluftværktøj. 
Disse produkter kræver ikke CE-
mærkning.

Fæste, Bitholder, Slagdel
5. Fremsættelse af et garantikrav 
5.1 For at fremsætte et garantikrav skal du 
kontakte din sælger eller fi nde den nærmeste 
autoriserede DeWALT serviceagent på www.2helpU.
com.
5.2 DeWALT-værktøjet skal returneres til sælgeren 
eller et autoriseret DeWALT serviceværksted med 
alle dele komplet og med det originale købsbevis.
5.3 DeWALTs autoriserede serviceagent vil inspicere 
produktet og bekræfte, om kravet til reparation 
under garanti er gyldigt eller ej. 5.4 Såfremt 
der under garantireparation identifi ceres slidte 
komponenter, kan serviceagenten give et tilbud på 
reparation eller udskiftning af slidte komponenter.
5.5 Udeladelse af korrekt vedligeholdelse af 
produkter kan medføre tilsidesættelse af fremtidige 
krav.
5.6 Når reparationen er færdig, vil produktet blive 
returneret til det sted, hvorfra det blev sendt til 
reparation under denne garanti.
6.Ugyldige garantikrav
6.1 DeWALT forbeholder sig ret til at afvise 
ethvert krav under denne garanti, som, ud fra 
den autoriserede reparatørs vurdering, ikke er 
i overensstemmelse med de anførte vilkår og 
betingelser i DeWALTs europæiske garanti.
6.2 Hvis et garantikrav afvises af en autoriseret 
DeWALT serviceagent, vil årsagen til afslaget 
meddeles sammen med et estimat over værktøjets 
reparation. Når et garantikrav afvises, kan der 
pålægges en afgift for samling og returnering af det 
defekte produkt.
7. Ændringer i vilkår og betingelser
7.1 DeWALT forbeholder sig ret til at gennemse 
og ændre sine garantipolitikker, perioder og 
produktberettigelser uden varsel, som DeWALT fi 
nder det passende.
7.2 Aktuelle garantivilkår og -betingelser er 
tilgængelige på www.2helpU.com. Eller kontakt 
din lokale DeWALT-sælger, autoriseret serviceagent 
eller det lokale DeWALT-kontor.
DeWALT europæisk el-værktøjsgaranti
3 års garanti
DeWALTs europæiske el-værktøjs-garanti 
på dit produkt kan forlænges fra 1 år til 3 år 
fra købsdatoen underlagt følgende vilkår og 
betingelser.
1. Registrering 
Produktet er registreret af den oprindelige DeWALT 
bruger inden for 4 uger efter købet på www.
DeWALT.eu/3. (DeWALT-brugerens kontaktdetaljer, 
værktøjets artikelnr, serienr. og datokode er 
påkrævet). Sæt, der består af en række værktøj, 
er udelukket fra registrering. De enkelte makiner i 
sættet skal registreres.
2. Generelle vilkår og betingelser 
2.1 DeWALTs europæiske el-værktøjsgaranti 
gælder for brugere af originale DeWALT-produkter, 
der har købt DEWALT-produkter fra en autoriseret 
europæisk DeWALT-forhandler til brug i deres 
erhverv. DeWALTs europæiske el-værktøjsgaranti er 

ikke tilgængelig for personer, der køber DeWALT-
produkter med henblik på videresalg elle 
udlejning.
2.2 Denne garanti kan ikke overføres. Den er kun 
gældende for den oprindelige bruger af DeWALT 
produktet, som har købt produktet som specifi ceret 
ovenfor.

2.3 Ud over de vilkår og betingelser, der er skitseret 
i dette dokument, gælder også vilkår og betingelser 
i DeWALTs europæiske elværktøjsgaranti.

2.4 En produktreparation eller – udskiftning 
under denne garanti forlænger eller fornyr ikke 
garantiperioden. Garantiperioden på 3 år starter fra 
den oprindelige købsdato og slutter 36 måneder 
senere.

2.5 Ved registrering af produktet under DeWALTs 
europæiske 3-års el-værktøjsgaranti accepterer 
DeWALT-produktbrugeren de ovenfor nævnte vilkår 
og betingelser, og at produktet er udelukket fra 
DEWALT 30-1-1 politik tilbagetrukket pr. 1. januar 
2016.    

3. Produkter ikke omfattet af DeWALTs 
europæiske el-værktøjs-garanti 
Ud over produktundtagelserne anført i DeWALTs 
europæiske el-værktøjsgaranti, afsnit 3, er 
følgende DEWALT mærkevarer også udelukket: 
Befæstelsesværktøj som sømpistoler og værktøj 
med krudt. 

Batterier og ladere.

Ombyggede eller renoverede produkter, der er 
identifi ceret med yderligere mærker som “Factory 
rework” og/eller “Q”. 

Kompressorer og generatorer.

4. Fremsættelse af garantikrav 
4.1 For at fremsætte et garantikrav skal du 
kontakte din sælger eller fi nde den nærmeste 
autoriserede DeWALT serviceagent på www.2helpU.
com.

4.2 DeWALT-værktøjet skal returneres til sælgeren 
eller et autoriseret DeWALT serviceværksted med 
alle dele komplet og med det originale købsbevis 
og et gyldigt certifi kat på DeWALTs europæiske 
3-års garanti.

4.3 DeWALT forbeholder sig ret til at afvise 
ethvert krav under denne garanti, som, ud fra 
den autoriserede reparatørs vurdering, ikke 
er forårsaget af fejlbehæftede materialer eller 
fremstilling eller ikke er i overensstemmelse 
med de anførte vilkår og betingelser i DeWALTs 
europæiske garanti.

5. Ændringer i vilkår og betingelser 
5.1 DeWALT forbeholder sig ret til at gennemse 
og ændre sine garantipolitikker, perioder og 
produktberettigelser uden varsel, som DeWALT fi 
nder det passende.

5.2 DeWALTs aktuelle europæiske 
elværktøjsgarantis vilkår og betingelser er 
tilgængelige på www.2helpU.com, hos din lokale 
DeWALT-sælger, eller det lokale DeWALT-kontor.
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DeWALT reparerer uden omkostning enhver fejl, der skyldes 
materiale- eller fabrikationsfejl inden for 12 måneder fra 
købsdatoen.

Garantien dækker ikke fejl på dele, hvis det skyldes 
overdreven brug og slid eller misbrug af værktøjet. Garantien 
dækker ikke, hvor en ikke-autoriseret person har forsøgt 
foretage en reparation.

Materiale- eller fabrikationsfejl

DeWALT sætter store kvalitetskrav til sine leverandører og 
produktionsfaciliteter, og alle produkter testes, før de forlader 
fabrikken. Der kan dog ved sjældne tilfælde forekomme 
defekte produkter. 

Hvor det kan bevises til vores tilfredsstillelse, at produktfejlen 
var forårsaget af enten:

a) Ukorrekt samling hos producenten eller;

b) At producenten har fremstillet en eller fl ere 
produktkomponenter, der ikke lever op til specifi 
kationerne, vil DeWALTs garanti sikre reparation af en 
sådan fejl på produktet uden omkostning for brugeren.

Nedenstående eksempler er ikke dækket af Garantien:

REVNET BASEPLADE

ØDELAGT BATTERI (SNIT I BATTERI)

HOVEDPUNKTERNE I GA-
RANTIEN ER:

FORTOLKNING AF
GARANTIPOLITIKKEN
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Nedenstående eksempler er ikke dækket af Garantien:

ØDELAGTE FJEDRE SLIDTE SØMPROFILER

ØDELAGTE ELLER SLIDTE SLAGANORDNINGER OVERDREVEN BRUG, MANGLENDE VEDLIGEHOLDELS 

BRUG OG SLITAGE

     DeWALTs garanti dækker ikke 
komponenter, der er udsat for 
“Overdreven brug og slid”. Termen 
“Brug og slid” refererer til det antal 
timer, produktet har været anvendt, 
og miljøet, det har været anvendt i. 
Omfanget af brug og slid fastsættes 
af dig som autoriseret serviceagent. 
Det følgende er eksempler på 
dele, der kan være udsat for brug 
og slid og derfor ikke er dækket, 
hvis produktet har været udsat 
for overdreven brug i forbindelse 
med en opgave og det miljø, det er 
designet til:

 • Kommutatorer

 • Lejer

 • Kontakter

 • Slagstykker og hamre

 • Koblinger

 • Returfjedre

 • Generelt andre dele, der 
interagerer

 Ud over “Brug og slid”-vilkårene på 
vores produkter er følgende dele 
ikke dækket under garantien, med 
mindre defekten er opstået under 

produktionen, hvilket afgøres af dig 
som autoriseret serviceagent:

 • Kul

 • Borepatroner

 • Todelte produkthuses

 • Ledninger (note: ødelagte 
kabler infl uerer på sikkerheden 
& værktøjets ydelse og medfører 
afvisning af garantikrav).
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MISBRUG AF VÆRKTØJ

Eksempler på misbrug af værktøj inkluderer:

• Ekstreme slag eller fald

• Indtrængen af fremmedobjekter så som søm, skruer, sand

• Anvendelse af det forkerte værktøj til opgaven

• Enhver ændring på en maskine

• Forlænget udsættelse for miljøet

• Forkert Volt leveret til værktøjet

• Anvendelse af forkert tilbehør eller batterier

• Manglende udførelse af anbefalet service (især hamre)

• Anvendelse af forkert fedt (dit el-værktøj kræver ikke 
yderligere smørelse – smør ikke værktøjet, da det vil 
ødelægge de indre dele).

Service forsøgt af uautoriserede personer

En kunde må under ingen omstændigheder forsøge reparere 
sit eget værktøj i garantiperioden

Ethvert sådant forsøg vil annullere garantien for det 
pågældende værktøj. Garantireparationer må kun udføres 
gennem en autoriseret DeWALT serviceagent.

Generelle retningslinjer

•  Fremtving købsbevis. Vær sikker på, det er et gyldigt 
dokument, der blev udstedt i forbindelse med køb, og at 
værktøjet er stadig inden for garantiperioden.

•  I nogle lande skal garantikort udfyldes og vedlægges 
værktøjet, der returneres under garanti.

•  Produktet skal have været anvendt i overensstemmelse 
med brugervejledningen.

•  Alle garantikrav skal være forsynet med kundens navn og 
adresse.

•  Service under garanti vil ikke forlænge eller forny 

garantiperioden for værktøjet.

•  Anvend kun originale DeWALT-reservedele

•  Du må ikke acceptere et produkt, der er repareret med 
uoriginale DeWALT-komponenter, herunder uoriginale 
batterier.

•  Accepter ikke under garanti værktøj, som er blevet 
misbrugt, tabt eller beskadiget.

•  For artikler, der sælges som en del af et salgsfremmende 
sæt (f.eks. tøj eller el-artikler) henvises til din lokale 
servicechef for assistance.

Transport

• For at beskytte værktøjet under transporten skal det 
returneres til reparation i den originale emballage, 
herunder værktøjskassen.

VANDSKADEFORKERT VÆRKTØJ TIL OPGAVEN

FORTOLKNING AF GARANTIPOLITIKKEN
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For at sikre maksimal levetid på et batteri, er der nogle ”best 
practises”, der skal følges som en generel vejledning.

Kontroller, at brugeren har levet op til følgende 
retningslinjer:

1. Batteriet opnår optimal ydelse ved opladning ved 
stuetemperatur. Det bør ikke oplades ved temperaturer 
under 4 ° C eller over 40 ° C. Under disse betingelser vil 
batteriet ikke blive fuldt opladet og kan blive permanent 
beskadiget.

2.  Hvis batteriet er varmt, skal brugeren holde det ude af 
opladeren i mindst 2 timer, indtil batteriet har opnået 
stuetemperatur.

3.  Brugeren skal ikke forsøge at afl ade batteriet ud over det 
punkt, hvor værktøjet ikke længere opererer med den e! 
ekt og drejningsmoment, der er nødvendig for opgaven. 
Dette kan forårsage permanent skade, som vil forhindre, 
at batteriet kan oplades fuldt ud. Brugeren må ikke sætte 
tape på aftrækkeren på værktøjet for at afl ade batteriet.

4.  Batteriet skal opbevares på et køligt, tørt sted. Hvis 
temperaturen overstiger 49 °C, kan det reducere 

batteriets levetid.

5.  Brugeren skal periodisk, oplade batteriet natten over for 
at drage fuld fordel af 3-trins ladesystemet for optimal 
driftstid og batterilevetid.

6.  Batterier skal beskyttes med opbevaringshætte, når det 
ikke anvendes. (Advarsel: Efterlad ikke løse metaldele i 
værktøjskassen tæt på batteriets poler).

7.  Batterihængsler bør beskyttes mod misbrug eller ekstrem 
forurening, der kan påvirke låsning af batteriet i værktøjet.

8.  Overbelastning af maskinen. Hvis du overbelaster 
maskinen, kan det afl ade batteriet, som kan resultere i 
permanent skade på battericellerne.

9.  Batteriet må ikke opbevares påsat opladeren.

10. Batteriet skal opbevares væk fra direkte sollys.

 
I tilfælde, hvor det er tydeligt, at disse retningslinjer ikke er 
blevet fulgt, dækkes den deraf følgende skade på batteriet 
eller lave ydeevne ikke af garantien.

Batterier dækket under garantien skal fremsendes komplette til serviceagenten 
(værktøj, oplader & originale batterier) for at være omfattet.

BATTERY PACKS – EQUIPMENT 
Batterier skal testes ved hjælp af DEWALTs batteritester, som fås hos DeWALT. 
Ombygning af batterier under garanti bør kun udføres af serviceagenter ved hjælp 
af DeWALT godkendte processer og testudstyr. Kontakt din lokale servicechef for 
yderligere detaljer.

Beskadiget batteriBrugeren har tabt batteriet, og
det har taget alvorlig skade

DeWALT anbefalede 
batteritester

Gammel oplader indleveret
sammen med helt ny boremaskine

BATTERIER – GENEREL HÅNDTERING
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XR FLEXVOLT – selvom det er 54V, bliver det testet ved 18V

Kunden bringer batteri
til serviceagenten.

Agenten anmoder om oplader og 
værktøj, hvis ikke det tilbydes af 

kunden.

Agent undersøger visuelt batteri-
ets tilstand og kontrollerer

købsbevis.

Placer batteriet på kundens 
oplader i 2 minutter. Indikerer 

LED “udskift batteriet”?

Opfylder batteriet kriterierne i garanti-
betingelserne?

IKKE DÆKKET AF GARANTIEN: RE-
TURNER TIL KUNDEN

INTET PROBLEM –
RETURNER TIL KUNDEN

Hvis LED indikerer “varm 
/ kold forsinkelse” – vent 

til batteriet har nået stuete 
peratur, og prøv igen.

Placer batteriet i værktøjet 
og kør en funktionalitetstest 
(fakturer for 5 minutter om 
nødvendigt). Om værktøj 
virker eller ej kan give en 
indikation af problemet.

Tilslut batteri og værktøj til
motortester. Kontroller for
stabil spænding og strøm 
uden belastning. Prøv alle 

gear og retninger.

Er alt iht.
specifikationer?

Har kunden klaget over kort 
køretid?

ADVARSEL!
Brug aldrig DeWALTs testenhed til at oplade et

DeWALT Li-Ion batteri.

Brug altid den anbefalede DeWALT-oplader.

BATTERI SPECIFIKATION

VURDERET 
BATTERIKAPACITET

MIN AH 
SPECIFIKTION

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

KEMI BATTERI-VOLT # ANTAL 
CELLER

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

Nej

Nej

Nej

Nej

Yes

Ja

Ja

Ja

Ja

Check batteriet mod agentens 
oplader. Samme problem?

UDSKIFT 
BATTERI

Nej

Oplad
batteriet helt

Kør 
cellekontrolprogram 

og kapacitetstest 
på den af DEWALT 

anbefalede 
batteritester 

Er batteriet inden 
for specifikationer? 
(Se tabel til venstre)

BATTERI-TESTNINGSPROCES
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Hvordan fejler batterier?

Ofte svigter batteripakker, fordi de bliver gamle. Deres 
kapacitet forringes til et punkt, hvor batteripakken ikke kan 
levere en nyttig driftstid per opladning. Andre fejl omfatter 
overophedning af batteriet, kortslutning og skader grundet 
pludselige påvirkninger.     
 

Hvad kan jeg gøre for at få mine batterier til at forblive 
i bedste stand så længe som muligt?

Batterier forringes i løbet af deres brugsperiode. Dette 
er naturligt og er almindeligt for alle batterier fra alle 
producenter. Men der er måder, hvorpå du kan hjælpe 
batteriet, så det forringes langsommere.

•  De fl este DEWALT NiCd-/NiMH-opladere har et 10-timers 
“opdateringsprogram”, som bør bruges ugentligt. Tjek 
din betjeningsvejledning for at fi nde ud af, om det er en 
funktion, din oplader har.

•  Overbelast ikke dit værktøj.

•  Opbevar batteripakkerne under tørre forhold mellem 4 og 
20 ºC, hvis de ikke skal bruges i nogle måneder.

Nikkelbatterier skal opbevares uopladet, mens Li-ion-batterier 
altid skal opbevares fuldt opladet. Hvis ikke, er der risiko 
for, at pakkens selvafl adning kan medføre, at en eller fl ere 
celler går under kritisk spænding og dermed gør batteriet 
ubrugeligt. For normale, kortere opbevaringsperioder er 
stuetemperatur ønskeligt. 

Hvad er “hukommelsese! ekt” og hvordan påvirker det 
el-værktøjsbatterier?

Hukommelse er en af mange tilstande, som forårsager tab af 
køretid. Hukommelse er skabt ud fra gentagne ukomplette 
afl adninger (anvendelse af batteriet afsluttes, før den fulde 
kapacitet er leveret) ved nøjagtigt samme daglige opgave 
(f.eks. tandbørste eller elektrisk barbermaskine). Værktøj 
oplever sjældent disse delvise afl adninger under nøjagtig 
samme belastning pga. alsidigheden af opgavetyper. De fl 
este brugere anvender stadig udtrykket “hukommelse” forkert 
for alle typer af reduceret batteriydeevne. NiCd og NiMH kan 
lide under denne tilstand - ikke Li-Ion. 
        

       

Skal et batteri afl ades helt, inden det oplades?

Intet elværktøjs batteri bør afl ades helt inden opladning; 
det er mere sandsynligt, at dette beskadiger batteripakken 
permanent, end at det forlænger batteripakkens levetid. For 
NiCd- og NiMH-batterier skal brugeren, når denne opdager 
et fald i strømmen, sætte batteriet til opladning. Med 
Liion- batterier slukkes batteriet (eller undertiden værktøjet) 
automatisk, når strømmen falder til under et bestemt punkt. 
Dette er normalt, og det er det punkt, hvor det skal sættes til 
opladning. 

Kan jeg bruge et DEWALT-batteri med samme 
spænding (Volt) men forskellig kemi på mit produkt?

Bare fordi dit værktøj blev købt med et Li-Ion-, NiCd- eller 
NiMH-batteri betyder det ikke, at det ikke kan bruges 
med nogen af de andre kemier. Det er bedst at kontrollere 
kompatibilitet med din lokale forhandler eller DEWALT service 
team. Husk det også kan være nødvendigt at opgradere din 
oplader, hvis du opgraderer dine batterier. 

Kan jeg bruge et DeWALT-batteri med samme 
spænding (Volt), men forskellig kapacitet (Ah) på mit 
produkt?

Kapaciteten (eller antal Amp timer) et batteri har er relevant 
for den mængde køretid, du vil modtage fra det. Det er ofte 
sammenlignet med brændstoftanken på en bil. Et 3,0 Ah 
batteri vil have væsentligt mere køretid end et 1.5Ah batteri, 
men under forudsætning af, at spændingen og batteritype er 
den samme, og du har kontrolleret kemi som ovenfor, vil det 
vil være kompatibelt. 

Kan enhver DEWALT-oplader bruges til at oplade 
ethvert DEWALT-batteri?

Nej. Forskellige opladere passer til forskellige batterier. Selv 
om mange opladere vil kunne oplade mange spændinger 
(Volt) og kemier, er det bedst at tjekke kompatibilitet med din 
lokale forhandler eller DEWALT service team, hvis du er i tvivl.

BATTERI FAQs
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Skader på borepatroner kan opstå på grund af 
misbrug, for eksempel:

• Bit-skred på grund af forkert stramning af borepatronen.

• Slid forårsaget af betjening af boremaskinen med 
borepatronen kørende mod hårde overfl ader.

• Manglende fjernelse af ophobet snavs på borepatronen (for 
at minimere risikoen, skal man altid rense boret, inden det 

sættes i borepatronen).

• Rust forårsaget af langvarig udsættelse for fugt.

• Hvis du forsøger at fjerne borepatronen eller tilbehøret ved 
hjælpe af forkert værktøj, f.eks. ved hjælp af en skruestik. 

Borepatroner er normalt ikke omfattet af garanti, medmindre 
de ikke var fremstillet iht. DEWALTs standarder.

MOTORER

For at sikre lang levetid, er motorerne 
forsynet med en køleventilator. E! 
ektiviteten af dette kølesystem er direkte 
relateret til hastigheden af ankeret. Når 
en motor belastes, kræver det mere 
energi at opretholde de nominelle omdr./
min. Under langvarig belastning, falder 
motorhastigheden, og den kølende e! 
ekt falder hurtigt. Motortemperaturen 
vil derefter stige, hvilket kan resultere i 
kritisk overophedning.

For at undgå overophedning bør motoren 
til enhver tid være i stand til at køre 
ved det optimale omdrejningstal. En 
overophedet motor, som aldrig er dækket 
af garanti, er næsten altid en indikation 
af ukorrekt anvendelse af værktøj.

KONTAKTER OG PRINTPLADER

Kontakter og printplader kan være 
statisk følsomme dele. Som sådanne 
bør de altid opbevares og monteres med 
passende statisk beskyttelse. Bemærk: 
Kontakter og printplader er følsomme 
over for høj strøm og varme forårsaget af 
overbelastning af værktøjet. Sådanne fejl 

er aldrig dækket af garanti.

LASERE 
Lasere kan kun repareres og/eller 
kalibreres under garanti af autoriserede 
serviceagenter, der er uddannet og 
certifi ceret af DEWALT. Forsøg ikke at 
kalibrere og/eller reparere et produkt, 
hvis du ikke er fuldt uddannet og ikke 
har det korrekte reparations – og 
kalibreringsudstyr.

Hvis enheden har fysiske skader såsom 
et knust glas eller en bøjet rotorhoved, 
er det resultatet af, at værktøjet har 
været tabt, og dette kan ikke dækkes af 
garantien. Hvis enheden har en optisk 
forskydning eller unøjagtighed, henvises 
til brugermanualen “Field calibration 
check” (også kaldet nøjagtighedscheck).

Hvis kalibreringskontrol ikke løser 
problemet, skal laseren serviceres og 
kalibreres af en autoriseret serviceagent.

Hvis batterierne er blevet efterladt i 
enheden i en længere periode, hvor 
laseren ikke bliver brugt, kan det 
forårsage korrosion – dette er ikke 
dækket af garantien.

Overdreven brug

Korroderede batterier

Afbrændt motor

Knust linse

Beskadiget borepatron
– værktøjet er ikke behandlet 
ordentligt

Rusten borepatron –
efterladt udendørs i elementerne

VEJLEDNING – BOREPATRONER
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Information fi ndes på www.2HelpU.com

Vores service website, 2helpU giver dig alt, du behøver vide om 
DeWALT service:

Teknisk data om vores produkter:

• Instruktionsmanualer

• Tekniske egenskaber

• Reservedelslister

• Tekniske tegninger

Detaljer om vores autoriserede service-agenter og CRU’er:
• Liste over vores agenter
• Find den nærmeste agent
• Agentdetaljer
• Kort til at fi nde din agent

Som autoriseret reparatør har du fuld adgang til 
www.2HelpU.com via tool commerce. I tillæg til tekniske 
specifi kationer, tegninger og styklister, indeholder 
2helpu ledningsdiagrammer, brugsanvisninger, 

reparationsinstruktioner, servicebulletiner, reparationsvideoer, 
reparationsanimationer og uddannelsesinformation. Niveauet 
af oplysninger varierer efter produkt og opdateres løbende.

ONLINE INFORMATION
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Q: Hvilke produkter er omfattet af DeWALT 3-års 
garanti?

A: DeWALTs europæiske 3-års el-værktøjsgaranti er 
gældende for alt omfattet DeWALT el-værktøj købt efter. 1. 
Januar 2016, der er blevet registreret online inden for 4 
uger fra købsdatoen. Vilkår og betingelser gælder. 

Q: Hvilket el-værktøj er ikke inkluderet i den yderligere 
2 års garanti?

A: Følgende el-værktøjsgrupper er ikke omfattet: 
Befæstelsesværktøj, f.eks. sømpistoler, krudtdrevet 
værktøj, batterier og ladere. Genopbyggede eller 
istandsatte produkter, der kan identifi ceres på 
yderligere afmærkninger: “Factory rework” og/eller “Q” 
Kompressorer og generatorer Disse produkter er omfattet 
af den generelle 1-års garanti.     
       

 

Q: Hvis el-værktøjet blev købt inden den 1. Januar 
2016, hvilken garanti er det så omfattet af?

A: Europæisk DeWALT el-værktøj købt før 1. Januar 2016 er 
underlagt 30.1.1 garantipolitikken, medmindre værktøjet 
er blevet registreret under XR produktgaranti, hvor 
garantiperioden er forlænget til 3 år fra købsdatoen.

Q: Hvis el-værktøj blev købt inden den 1. Januar 2016, 
er det så berettiget til de 3 års garanti?

A: Nej. DeWALTs europæiske 3-års el-værktøjsgaranti gælder 
for omfattet DeWALT el-værktøj købt efter 1. Januar 2016, 
der er registreret online inden for 4 uger fra købsdatoen. 
Vilkår og betingelser gælder.

Besøg ‘mydewalt.dewalt.co.dk’ for at se, om en 
maskine er omfattet af den ekstra 3-års garanti.

GENERELLE FAQs
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Q: Hvis el-værktøjet blev købt efter 1. Januar 2016, og 
det har oplysninger om 30.1.1 garantien inkluderet 
i brugsanvisningen, hvilken garanti er det så 
omfattet af?

A: DeWALTs europæiske 3-års el-værktøjsgaranti gælder 
omfattede produkter købt efter 1. Januar 2016, hvis 
det er registreret online inden for 28 dage efter købet. 
Hvis værktøjet ikke er blevet registreret, gælder 1 års 
standardgaranti. Hvis produktet leveres med oplysninger 
om 30.1.1 garantipolitik, og produktet ikke er registreret, 
kan et garantikrav vedr. en produktfejl under 30.1.1 blive 
vurderet af serviceagenten. Ved at registrere produktet 
under DeWALTs europæiske 3-års el-værktøjsgaranti 
accepterer du, at produktet er udelukket fra DeWALT 
30.1.1-politikken, der er tilbagetrukket pr. 1. Januar 2016. 
 

Q: Kan en kunde registrere sit produkt for DeWALTs 
europæiske 3-års el-værktøjsgaranti og gøre krav 
iht. 30.1.1 garantien?  

A: Nej. Ved at registrere produktet under DeWALTs 
europæiske 3-års el-værktøjsgaranti accepterer 
brugeren, at produktet er udelukket fra DeWALTs 30.1.1 
garantipolitik, der er tilbagetrukket pr. 1. januar 2016. 
   

Q: Hvem kan registrere et DeWALT-produkt for 3-års 
garanti?

A: Den udvidede 3-års garantiregistrering skal foretages af 
den DeWALT slutbruger, som har købt DeWALT el-værktøj 
fra en autoriseret europæisk DeWALT-forhandler til brug 
i dennes erhverv. Garantien kan ikke overføres. Derfor 
kan kun den oprindelige DeWALT slutbruger foretage 
registrering og fremsætte krav under garantien.  
 

Q: Er renoverede produkter omfattet af de 3 års 
garanti?

A: Renoverede produkter er undtaget fra de 3 års garanti. 
Genopbyggede eller istandsatte produkter er identifi ceret 
med ekstra markeringer – “Factory rework” og/eller “Q”. 
        
        
        
        
        
        

 

Q: Hvor længe er download link til 
registreringsblanketten tilgængelig på 
værktøjslisterne?

A: Linket vil være tilgængeligt, indtil garantiperioden er 
udløbet. 

Q: Hvor længe dækker vi 30.1.1 garantien?

A: 30.1.1 garantien er blevet trukket tilbage for alle nye 
DeWALT-produkter købt fra 1. Januar 2016. For produkter 
købt før 1. Januar 2016 vil DeWALT fortsat understøtte 
30.1.1 garantien i 12 måneder fra datoen for køb. 
DeWALTs europæiske 3-års el-værktøjsgaranti ville gælde 
alle omfattede produkter købt efter 1. Januar 2016, 
hvis det er registreret online inden for 28 dage efter 
købet. Hvis værktøjet ikke er blevet registreret gælder 
den almindelige 1-års standardgaranti. Hvis produktet 
leveres med oplysninger om 30.1.1 garantipolitikken, og 
produktet ikke er registreret, kan garantikrav vedr. en 
produktfejl under 30.1.1 blive vurderet af serviceagenten. 
Ved at registrere produktet under DeWALTs europæiske 
3-års el-værktøjsgaranti accepterer du, at produktet 
er udelukket fra DeWALTs 30.1.1 garantipolitik, der er 
tilbagetrukket pr. 1. Januar 2016. 

Q: Udelukkes høj-produktionsværktøj i vilkår og 
betingelser for 3 års garanti?

A: Ja. Produkter, der anvendes til serieproduktionen, 
stilladser, der leveres til udlejningsselskaber, under 
serviceaftaler eller Business-to-Business kontrakter er 
udelukket og er underlagt de specifi kke garantivilkår 
angivet i leveringskontrakten. 

Q: Dækker 3-års garantien oplåsning af mine 
Bluetooth-batterier ved en serviceagent?

A: Nej. Batterier er udelukket fra den nuværende 3-års XR-
garanti og vil også være udelukket i henhold til den nye 
3-års garanti. Endvidere vil dataudvekslingen i batteriet 
ikke inkludere detaljer om det værktøj, det leveres med. 

Q: Kan en kunde registrere sig pr. post og opnå de 
yderligere 2 års garanti?

A: Desværre – registrering kan kun ske online.

GENERELLE FAQs
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Lokal kontoradresset:

TILMELD DIG HOS

Den sort/gule farvesammensætning anvendes som varemærke
for DeWALTs el-værktøj og tilbehør.

DK
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tlf.: 70 20 15 11

www.2helpu.com

GARANTI 
OG SERVICE

Se venligst de aktuelle vilkår og betingelser, 
der gælder for dit marked.

www.                 .com


