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Για να επισκευαστεί ένα εργαλείο υπό εγγύηση, η λίστα ελέγχου σας πρέπει να ταιριάζει με όλα τα παραπάνω κίτρινα πεδία.
3 Ετη – απαιτείται το έγγραφο επεκτάσεως της εγγυήσεως.

Υπάρχει διαθέσιμο το γνήσιο παραστατικό αγοράς ; Ναι Οχι

Το εργαλείο βρίσκεται ακόμη στην περίοδο εγγυήσεως ; Ναι Οχι

Το εργαλείο έχει επάνω του την σήμανση CE ; Ναι Οχι

Το εργαλείο έχει αντικατασταθεί στο παρελθόν ;
Έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά DEWALT ; Ναι Οχι

Το εργαλείο έχει επιστρέψει με το γνήσιο παραστατικό αγοράς ; Ναι Οχι

Έχουν όλα τα παρελκόμενά του την ίδια ηλικία ; (μπαταρίες,
φορτιστής κ.λπ.) Ναι Οχι

Η βλάβη έχει προκληθεί από αστοχία υλικού ή από ευθύνη του
χειριστή ; Ναι Οχι

Το εργαλείο δείχνει στοιχεία υπερβολικής φθοράς ή καταχρήσεως; Ναι Οχι

Δείχνει το εργαλείο ότι η βλάβη προήλθε από εξωγενείς
παράγοντες ή από “ξένα σώματα” ; Ναι Οχι

Το εργαλείο τι είδους εγγύηση φέρει ; 1 έτος 3 έτη

Εάν είναι σε εγγύηση μεταξύ 2-3 χρόνων, υπάρχει το έγγραφο της
επεκτάσεως της εγγυήσεως ;* Ναι Οχι

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ SERVICE
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το έγγραφο αυτό χρησιμεύει ως οδηγός αναφοράς για χρήση 
από τους Εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, για να βοηθά στη 
διάκριση ανάμεσα σε φθαρμένα εξαρτήματα, εξαρτήματα που 
έχουν υποστεί κακή μεταχείριση και ελαττωματικά εξαρτήματα, 
για σκοπούς πληρωμών στα πλαίσια της πολιτικής εγγυήσεως. 
Αυτές είναι οδηγίες και δεν προσδιορίζουν όλους τους 
τύπους βλαβών.

Η απόφαση για χορήγηση εγγυήσεως, είναι του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Service. Σε περιπτώσεις 
διαφωνίας, την τελική.Όταν αποστέλετε προϊόν προς επισκευή 
στο κέντρο επισκευής της εταιρεία μας παρακαλώ βεβαιωθείτε 
ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη συσκευασία. Έχουμε το 
δικαίωμα να αρνηθούμε την αξίωση εγγυήσεως εάν τα προϊόντα 
φτάσουν κατεστραμμένα στο κέντρο επισκευής λόγω κακής 
συσκευασίας.

Παραδείγματα συγκεκριμένων αιτίων αποτυχίας 
παρέχονται και ταξινομούνται ως εξής:

Αστοχία υλικού ή αστοχία 
κατασκευής

Καλύπτεται από εγγύηση

Φθορά λόγω χρήσης ή κακή 
χρήση του εργαλείου

Καλύπτεται από εγγύηση

Εγγραφή εγγυήσεως – Το εργαλείο πρέπει να καταχωρηθεί 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αγορά για να ισχύει 
η 3 ετής εγγύηση της DEWALT. Εάν το εργαλείο δεν έχει 
καταχωρηθεί ή εάν δεν μπορεί να προσκομιστεί το έγγραφο 

επεκτάσεως, παρέχεται μόνο ενός έτους εγγύηση.

Ο κωδικός ημερομηνίας απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι 
έχει καταχωρηθεί το σωστό εργαλείο όταν αγοράστηκε. 
Επίσης είναι απαραίτητος όταν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά 
με την απόδειξη αγοράς, διότι προσδιορίζει την ημερομηνία 
παραγωγής του εργαλείου. Όλα τα προϊόντα (εργαλεία, 
αξεσουάρ και παραλκόμενα), έχουν κωδικό ημερομηνίας. Για 
όλες τις αξιώσεις εγγυήσεως, πρέπει να προσδιορίζεται ο 
κωδικός ημερομηνίας. O Κωδικός ημερομηνίας αποτελείται 
από 8 χαρακτήρες.

Παράδειγμα ημερομηνιών παραγωγής:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Ο Κωδικός ημερομηνίας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε 
εξωτερικά του προϊόντος. Ο κωδικός ημερομηνίας πρέπει να 
ταιριάζει με το πιστοποιητικό εγγυήσεως για οποιαδήποτε 
αξίωση στα πλαίσια της 3 ετούς εγγυήσεως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
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1ος έτους Ευρωπαϊκή Εγγύηση 

Ηλεκτρικών εργαλείων DeWALT 

H DeWALT είναι βέβαιη για την ποιότητα των 

προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική 

εγγύηση για τους επαγγελματικούς χρήστες των 

προϊόντων της. 

Αυτή η δήλωση εγγυήσεως είναι 

συμπληρωματική και σε καμία περίπτωση δεν 

προδιαθέτει τα συμβατικά δικαιώματά σας ως 

επαγγελματία χρήστη ή τα νόμιμα δικαιώματά 

σας ως ιδιώτες – μη επαγγελματίες χρήστες. 

Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. 

Οι όροι και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής 

εγγυήσεως DEWALT, είναι διαθέσιμοι από 

το τοπικό γραφείο της DEWALT, από τους 

πωλητές της ή από την ιστοσελίδα  

www.2helpU.com. Σύμφωνα με αυτούς, αν 

το προϊόν σας DEWALT γίνεται ελαττωματικό 

λόγω ελαττωματικών υλικών ή ελλατωματικής 

κατασκευής μέσα σε 12 μήνες από την αγορά 

του, τότε η DEWALT θα αντικαταστήσει όλα τα 

ελαττωματικά μέρη, χωρίς χρέωση, η κατά την 

κρίση της μπορεί να αντικαταστήσει ολόκληρο 

το εργαλείο επίσης χωρίς χρέωση.

Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί 

οποιαδήποτε απαίτηση επισκευής υπό 

την εγγύηση αυτή, που κατά την άποψη 

εξουσιοδοτημένου επισκευαστή δεν είναι 

σύμφωνη με τους δεδηλωμένους όρους και 

προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής εγγύησεως 

DEWALT. 

Εάν επιθυμείτε να εγείρετε μια αξίωση, 

ηεπικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή από την 

ιστοσελίδα μας, αναζητήστε την τοποθεσία 

του πλησιέστερου σε εσάς εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή DEWALT, ή ανατρέξτε στον 

κατάλογο της DEWALT ή , τέλος, επικοινωνήστε 

με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που 

αναφέρεται στο έγγραφο οδηγιών χρήσεως 

του εργαλείου σας. Μια λίστα με όλους 

τους συνεργαζόμενους επισκευαστές και 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες επισκευών της 

DEWALT, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας; 

www.2helpU.com

1. ΕΝΑ ΕΤΟΣ Ευρωπαϊκή Εγγύηση DEWALT
Εάν το ηλεκτρικό σας εργαλείο DEWALT
παρουσιάσει ελάττωμα λόγω ελαττωματικού υλικού
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς, η DEWALT μπορεί, υπό τους όρους
εγγύησης που αναφέρονται στις ενότητες 2 έως 4
κατωτέρω, να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
μέρη χωρίς χρέωση ή κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, να αντικαταστήσει ολόκληρη τη μονάδα:
2. Γενικοί όροι
2.1 Η Ευρωπαϊκή εγγύηση DEWALT είναι
διαθέσιμη στο αρχικό χρήστη για προϊόν
DEWALT που έχει αγοράσει από έναν
εξουσιοδοτημένο Ευρωπαϊκό μεταπωλητή
DEWALT για χρήση κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής του εργασίας. Η Ευρωπαϊκή
εγγύηση DEWALT δεν ισχύει σε άτομα που
αγοράζουν προϊόντα DEWALT με σκοπό την
μεταπώληση ή την ενοικίασή τους.
2.2. Αυτή η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Είναι
διαθέσιμη μόνο στο τελικό χρήστη που έχει
αγοράσει το προϊόν DEWALT που
προσδιορίζεται στο σημείο 2.1 ανωτέρω.
2.3 Η εγγύηση ισχύει για τα επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT εκτός εάν αυτά
εξαιρούνται ρητά.
2.4 Μία επισκευή ή αντικατάσταση στο προϊόν
στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, δεν μπορεί να
παρατείνει ή να ανανεώσει την περίοδο της
εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την
αρχική ημερομηνία αγοράς και τελειώνει 12 μήνες
αργότερα.
2.5 Η εταιρεία DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να
αρνηθεί οποιαδήποτε απαίτηση υπό την εγγύηση
αυτή, που κατά την άποψη του εξουσιοδοτημένου
επισκευαστή δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος ή δεν συμφωνεί με
τους δηλωμένους όρους και προϋποθέσεις της
Ευρωπαϊκής εγγυήσεως DEWALT.
2.6 Έξοδα φορτίου και μεταφοράς μεταξύ του
χρήστη του προϊόντος DEWALT και του τόπου
αγοράς ή μεταξύ του χρήστη του προϊόντος
DEWALT και ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου
επισκευής DEWALT, δεν καλύπτονται από την
εγγύηση DEWALT.
3. Προϊόντα που εξαιρούνται από την
Ευρωπαϊκή εγγύηση DEWALT
Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την εγγύηση
της DEWALT περιλαμβάνουν:
3.1 Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται με
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές DEWALT και εισάγονται
από μη εγκεκριμένο μεταπωλητή από τοποθεσίες
εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης αγοράς.
3.2 Εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υλικό
εργασίας, θεωρείται ότι είναι αναλώσιμα στοιχεία,
π.χ. τρυπάνια, λεπίδες και λειαντικοί δίσκοι.
3.3 Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
εφαρμογές παραγωγής σειράς, που ενοικιάζονται
στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή
συμβάσεων επιχειρήσεων εξαιρούνται και
υπόκεινται σε ειδικούς όρους εγγυήσεως που
αναγράφονται στα συμβόλαια παροχής τους.
3.4 Τα προϊόντα μάρκας DEWALT που
παρέχονται από τους συνεργάτες που υπόκεινται
σε ειδικές εγγυήσεις προϊόντων ή ειδικούς όρους
της εγγύησης. Ανατρέξτε στα έγγραφα που
παρέχονται με το κάθε προϊόν.
3.5 Ένα προϊόν που παρέχεται ως μέρος σετ που
υποβάλλεται για επισκευή σε εγγύηση, όπου ο
κώδικας ημερομηνία παρασκευής του εν λόγω
προϊόντος δεν είναι συνεπής με τα άλλα προϊόντα
του σετ ή/και στην ημερομηνία της αγοράς του.
3.6. Εργαλεία χειρός, ρούχα, εξοπλισμός
ατομικής προστασίας.
3.7 Προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή ή σε εφαρμογές ή διαδικασίες υψηλής

χρήσεως, εκτός αν υποστηρίζονται από ένα
σχέδιο υπηρεσίας DEWALT.
4. Εξαιρέσεις αξιώσεων εγγυήσεως
Αξιώσεις αυτής της εγγυήσεως μπορεί να
αποκλείονται, όταν:
4.1 Δεν μπορεί ευλόγως να αποδειχθεί στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της DEWALT ότι η
ζημία του προϊόντος οφείλεται σε αστοχία υλικού
ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος.
4.2 Η αστοχία ή ζημία οφείλεται σε φθορά που
πραγματοποιήθηκαν στο προϊόν κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσεως. Βλέπε σημείο
4.14. Όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά
κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η επιλογή του
σωστού προϊόντος είναι σημαντική.
4.3 Ο κωδικός ημερομηνίας και αύξων αριθμός
του προϊόντος, δεν μπορεί να επαληθευτεί.
4.4 Η γνήσια απόδειξη αγοράς δεν
προσκομίζεται όταν παρουσιάζεται το εργαλείο
για επισκευή.
4.5 Ζημιές που προκαλούνται από κατάχρηση
προϊόντων συμπεριλαμβανομένων πτώσεων,
ατυχημάτων ή εργασιών που δεν
συμμορφώνονται με τις οδηγίες λειτουργίας.
4.6 Ζημιές προκαλούνται από τη χρήση μη
εγκεκριμένων από την DEWALT αξεσουάρ ή
παρελκομένων ή αναλώσιμων που δεν
προσδιορίζονται από το εγχειρίδιο οδηγιών.
4.7 Σε οποιοδήποτε προϊόν έχει σημειωθεί
οποιαδήποτε τροποποίηση του αρχικού
προϊόντος.
4.8 Οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο έχει γίνει ή
επιχειρηθεί εργασία επισκευής από μη
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή DEWALT, ή όταν ο
επισκευαστής έχει χρησιμοποιήσει μη γνήσια
ανταλλακτικά DEWALT.
4.9 Το προϊόν έχει υποστεί υπερφόρτωση ή
συνεχιζόμενη χρήση μετά από μερική αποτυχία.
4.10 Έχει γίνει χρήση υπό ανώμαλες συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της διείσδυσης υγρών
και υλικών.
4.11 Διαπιστωθεί έλλειψη συντηρήσεως ή
επισκευής – αντικαταστάσεως εξαρτημάτων που
υπόκεινται σε φθορά.
4.12 Το προϊόν επιστρέφεται ελλιπές ή του έχουν
τοποθετηθεί μη γνήσια εξαρτήματα.
4.13 Το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε
κακή ευθυγράμμιση, η σε κακή συναρμολόγηση ή
άλλες δραστηριότητα πρέπει να γίνουν από τον
χειριστή όπως περιγράφονται στις οδηγίες
χρήσεως. Όλα τα προϊόντα επιθεωρούνται και
ελέγχονται κατά την διάρκεια παραγωγής τους.
Σε όποιο προϊόν διαπιστωθεί πρόβλημα καθώς
παραδίδεται, θα πρέπει να γίνεται άμμεσα
συνεννόηση με τον πωλητή.
4.14 Προκύψει αποτυχία ή ζημία λόγω φθοράς
ενός στοιχείου κατά τη διάρκεια της κανονικής
χρήσεως. Εξαρτήματα που η φθορά τους κατά
την χρήση δεν περιλαμβάνεται στην εγγύση,
υπάρχουν στα ακόλουθα παραδείγματα:

Κοινά εξαρτήματα
Ψήκτρες, καλώδια, κελύφη, τσοκς, φλάντζες,
βάσεις λεπίδων, σφραγιστικά, λαστιχάκια, λιπαντικά, 
γράσσο.
Συγκεκριμένα στοιχεία του προϊόντος
Κιτ επισκευής
Στερεωτικά εργαλεία
Λεπίδες οδηγοί, ελατήρια, προφυλακτήρες
Πιστολέτα
Επικρουστήρες, κύλινδροι, βάσεις εργαλείων,
καστάνιες
Εργαλεία κρούσης
Έμβολο, προσαρμογέας μυτών, κρουστήρας

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΤΗΣ DeWALT 

4



ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ– 
ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Οφείλετε να λάβετε απόδειξη 
αγοράς πριν από την 
αξιολόγηση κάθε απαιτήσεως 
έναντι της εγγυήσεως.

Προϊόντα που αγοράστηκαν 
εκτός ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή 
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, 
ή τα οποία δεν είναι 
σημειωμένα με την σήμανση 
CE δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση DEWALT.

Το προϊόν DEWALT θα πρέπει 
να φέρει το σήμα CE όπως 
φαίνεται παρακάτω:

 
Η σήμανση CE είναι μια 
νομική απαίτηση για 
προϊόντα που καλύπτονται 
από μία ή περισσότερες από 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες που 
ορίζουν τη χρήση τους. Στην 
περίπτωση των προϊόντων 
της DEWALT σημαίνει ότι η 
DEWALT έχει διαπιστώσει ότι 
το προϊόν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις των σχετικών 
οδηγιών της *.

* Εξαιρούνται τα Λέϊζερ και τα 
Πνευματικά εργαλεία. Αυτά τα προϊόντα 
δεν απαιτούν σήμανση CE.

5. Η αξίωση εγγύησης
5.1 Για να αξιώσετε μία εγγύηση, επικοινωνήστε
με τον πωλητή σας για να βρεθεί ο κοντινότερος
εξουσιοδοτημένος επισκευαστής DEWALT ή
επισκευτείτε την ιστοσελίδα www.2helpU.com.
5.2 TA εργαλεία DEWALT θα πρέπει να
επιστρέφονται στον πωλητή ή έναν εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή DEWALT, πλήρη, με όλα τα μέρη τους
και με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
5.3 Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής DEWALT
θα επιθεωρήσει το προϊόν και θα επιβεβαιώσει
κατά πόσον το αίτημα επισκευής υπό την εγγύηση
είναι έγκυρο ή όχι.
5.4 Όπου η δραστηριότητα επισκευής υπό την
εγγύηση επισκευής, προσδιορίζει φθαρμένα
συστατικά μέρη, ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής
ενδέχεται να προβεί σε οικονομική προσφορά για
την επισκευή ή την αντικατάσταση της φθαρμένων
συστατικών μερών.
5.5 Αποτυχία στο να εξασφαλιστεί σωστή
διατήρηση των προϊόντων ενδέχεται να ακυρώσει
τις μελλοντικές απαιτήσεις.
5.6 Όταν ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση, το προϊόν
θα επιστραφεί στην τοποθεσία από την οποία
στάλθηκε για επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης.
6. Μη έγκυρη αξίωση εγγυήσεως
6.1 Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί
οποιαδήποτε απαίτηση υπό εγγύηση, η οποία, κατά
την άποψη του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή δεν
είναι σύμφωνη με τους δεδηλωμένους όρους της
Ευρωπαϊκής εγγυήσεως DEWALT.
6.2 Εφόσον απορριφθεί η αξίωση εγγυήσεως από
έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή DEWALT,
κοινοποιείται ο λόγος της απορρίψεως μαζί με
οικονομική εκτίμηση για την επισκευή του εργαλείου.
Όπου η αξίωση εγγυήσεως απορριφθεί, μπορεί να
υπάρξει χρέωση για την επανασυναρμολόγηση και
την επιστροφή του προϊόντος.
7. Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις
7.1 Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να
αναθεωρήσει και να τροποποιήσει την πολιτική και
τις περιόδους εγγυήσεως χωρίς προειδοποίηση,
σύμφωνα με το ότι η ίδια θεωρεί σκόπιμο.
7.2 Τρέχοντες όροι εγγυήσεως διατίθενται από το
www.2helpU.com. Διαφορετικά επικοινωνήστε με
τον τοπικό πωλητή ή εξουσιοδοτημένο επισκευαστή
ή το κοντινότερο γραφείο της DEWALT.
Ηλεκτρικών Εργαλείων DEWALT Ευρωπαϊκή
3 Έτης Εγγύηση
Η Ευρωπαϊκή εγγύηση DEWALT για το προϊόν
σας, μπορεί να παραταθεί από 1 έως και 3 έτη
από την ημερομηνία αγοράς υπό τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
1. Εγγραφή
Το προϊόν εγγράφεται από τον τελικό χρήστη
DEWALT εντός 4ων εβδομάδων από την ημέρα
αγοράς, στην ιστοσελίδα www.DEWALT.eu/3. με
τα στοιχεία του χρήστη, το μοντέλο του
εργαλείου, τον αριθμό σειράς του και την
ημερομηνία παραγωγής του).
Σετ που αποτελούνται από μια σειρά από
εργαλεία εξαιρούνται από την καταχώρηση, και
πρέπει να καταχωρηθεί ξεχωριστά το κάθε
εργαλείο που το αποτελεί.
2. Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις
2.1 Η Ευρωπαϊκή 3 ετής εγγύηση DEWALT είναι
διαθέσιμη στο τελικό χρήστη για προϊόν DEWALT
που έχει αγοράσει από έναν εξουσιοδοτημένο
Ευρωπαϊκό μεταπωλητή DEWALT για χρήση κατά
τη διάρκεια της επαγγελματικής του εργασίας. Η
Ευρωπαϊκή 3 ετής εγγύηση DEWALT δεν ισχύει σε

άτομα που αγοράζουν προϊόντα DEWALT με
σκοπό την μεταπώληση ή την ενοικίασή τους.
2.2. Αυτή η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Είναι
διαθέσιμη μόνο στο τελικό χρήστη που έχει
αγοράσει το προϊόν DEWALT που προσδιορίζεται
στο σημείο 2.1 ανωτέρω.
2.3 Επιπλέον με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, οι όροι
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
Ευρωπαϊκή εγγύηση DEWALT ισχύουν επίσης.
2.4 Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος
στο πλαίσιο αυτής της εγγυήσεως δεν μπορεί να
παρατείνει ή να ανανεώσει την περίοδο της
εγγυήσεως. Η περίοδος εγγυήσεως 3 ετών
ξεκινάει από την αρχική ημερομηνία αγοράς και
καταλήγει 36 μήνες αργότερα.
2.5 Με την εγγραφή του προϊόντος υπό την
Ευρωπαϊκή 3 ετή εγγύηση της DEWALT, ο χρήστης
αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις που
διευκρινίζονται ανωτέρω και ότι το προϊόν
εξαιρείται από την πολιτική της DEWALT 30-1-1 η
οποία ανακλήθηκε την 01-01-2016.
3. Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την
Ευρωπαϊκή 3 ετή εγγύηση DEWALT.
Εκτός από τις εξαιρέσεις των προϊόντων που
αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή εγγύηση της
DEWALT, ενότητα 3, εξαιρούνται επίσης τα
ακόλουθα προϊόντα DEWALT:
Στερεωτικά εργαλεία π.χ. Καρφωτικά, εργαλεία
στα οποία έχει αντίκτυπο η σκόνη.
Μπαταρίες και φορτιστές.
Ανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα προϊόντα
που προσδιορίζονται με τις ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – «Factory rework» και / ή «Q».
Συμπιεστές & γεννήτριες
4. Aξιώνοντας μία εγγύηση
4.1 Για να αξιώσετε μία εγγύηση, επικοινωνήστε
με τον πωλητή ή με τον κοντινότερο
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή DEWALT που θα
βρείτε στην ιστοσελίδα www.2helpU.com
4.2 TA εργαλεία DEWALT θα πρέπει να επιστρέφονται
στον πωλητή ή στον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή DEWALT, πλήρη, με όλα τα μέρη τους, με
την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και με έγκυρο το
πιστοποιητικό της 3 ετούς εγγυήσεως.
4.3 Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί
οποιαδήποτε απαίτηση υπό την εγγύηση αυτή,
που κατά την άποψη του εξουσιοδοτημένου
επισκευαστή δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού ή σε
κατασκευαστικό ελαττώμα ή δεν συμφωνεί με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής
εγγυήσεως DEWALT.
5. Αλλαγές στους όρους και στις
προϋποθέσεις
5.1 Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να
αναθεωρήσει και να τροποποιήσει την πολιτική και
τις περιόδους εγγυήσεως χωρίς προειδοποίηση,
σύμφωνα με το ότι η ίδια θεωρεί σκόπιμο.
5.2 Τρέχουσα Ευρωπαϊκής εγγύηση DEWALT Tοι
Όροι και Προϋποθέσεις της, είναι διαθέσιμα από
την ιστοσελίδα www.2helpU.com, από τον τοπικό
πωλητή DEWALT ή από το τοπικό γραφείο DEWALT.
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Η DEWALT θα επισκευάσει, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε 
ελαττώματα λόγω αστοχίας υλικού ή κατασκευής εντός 12 
μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
αποτυχία μέρους του εργαλείου που οφείλεται σε υπερβολική 
φθορά ή κακή χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει όπου έχει γίνει 
προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπο.

Ελαττωματικά υλικά ή εργασία

Στην DEWALT ισχύουν πολύ υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 
για τους προμηθευτές και για τις διαδικασίες κατασκευής και 
όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αναχώρηση από το 
εργοστάσιο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις 
όπου παρουσιάζεται ένα ελάττωμα σε προϊόν. Όπου αυτό 
μπορεί να επαληθευτεί προς ικανοποίησή σας, το ελάττωμα 
του προϊόντος συνήθως προκαλείται είτε από:
(α) εσφαλμένη συναρμολόγηση από τον κατασκευαστή ή,
(β) από μια αποτυχία του κατασκευαστή να κατασκευάσει ένα ή 
περισσότερα στοιχεία προϊόντος μέσα στα όρια των 
προδιαγραφών σχεδιασμού, τότε η εγγύηση της DEWALT 
προβλέπει την επισκευή του εν λόγω ελαττώματος – 
ελαττωμάτων του προϊόντος χωρίς χρέωση στον πελάτη.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν, δεν καλύπτονται
από Εγγύηση:

ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ)

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
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Τα παρακάτω παραδείγματα δεν καλύπτονται από εγγύηση:

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΟΙ ΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

ΦΘΟΡΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η εγγύηση DEWALT δεν καλύπτει τα 
στοιχεία που υπόκεινται σε «Υπερβολική 
φθορά λόγω χρήσεως». Ο όρος «Φθορά 
λόγω χρήσεως» αναφέρεται στον αριθμό 
των ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί 
ένα προϊόν και το περιβάλλον στο 
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.Η έκταση 
της “φθοράς λόγω χρήσεως” για κάθε 
προϊόν θα καθορίζεται από εσάς ως 
εξουσιοδοτημένος επισκευαστής.

Τα ακόλουθα μέρη αποτελούν 
παραδείγματα αυτών που μπορεί να 
υπόκειται σε φθορά, και ως εκ τούτου 
δεν καλύπτονται αν το προϊόν είχε 
υπερβολική χρήση σε σχέση με

την εφαρμογή και το περιβάλλον για το 
οποίο σχεδιάστηκε: 

• Συλλέκτες πομπίνων

• Ρουλεμάν

• Διακόπτες

• Επικρουστήρες & έμβολα

• Συμπλέκτες

• Ελατήρια επιστροφής

• Γενικότερα, οποιαδήποτε άλλα μέρη, 
τα οποία

αλληλεπιδρούν
Εκτός από τη δήλωση «Φθορά λόγω 

χρήσεως» στα προϊόντα μας, τα
ακόλουθα μέρη δεν καλύπτονται από
την εγγύηση παρά μόνο εάν είναι 
ελαττωματικά εκ κατασκευής, 
κάτι που καθορίζεται από εσάς ως 
εξουσιοδοτημένος επισκευαστής:

• Ψήκτρες
• Τσοκ
• Κελύφη
• αλώδια (Σημείωση: τα κατεστραμμένα 

καλώδια έχουν
αντίκτυπο στην ασφάλεια & στις 
επιδόσεις του εργαλείου και οδηγούν σε 
άρνηση της εγγύησης)
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ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Παραδείγματα κακής χρήσεως:
• Πολύ σκληρές προσκρούσεις ή πτώσεις

• Είσοδος ξένων σωμάτων στο εργαλείο, όπως καρφιά,

βίδες, άμμος

• Χρήση λάθος εργαλείου στην εργασία

• Οποιαδήποτε τροποποίηση στο εργαλείο

• Παρατεταμένη έκθεση του εργαλείου στο εξωτερικό

περιβάλλον

• Εφαρμογή λάθος τάσεως λειτουργίας του εργαλείου

• Χρήση λάθος εξαρτημάτων ή μπαταριών

• Έλλειψη συντηρήσεως (ειδικά στα πιστολέτα)

• Χρήση λάθος γράσσου (το εργαλείο σας δεν απαιτεί

περαιτέρω λίπανση, μην το λιπαίνετε διότι θα καταστέψετε

τα εσωτερικά του μέρη)

Επιχειρήθηκε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο

Σε καμία περίπτωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εγγυήσεως, δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια επισκευής από τον 
ίδιο τον πελάτη. 

Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα ακυρώνει την εγγύηση για το 
εν λόγω εργαλείο. Επισκευές εντός της Εγγυήσεως, πρέπει 
να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 
DeWALT.

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές
•  Επιβάλεται η απόδειξη αγοράς. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται 

για ένα έγκυρο έγγραφο που είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή 
της αγοράς και ότι το εργαλείο είναι ακόμα εντός της 
περιόδου εγγυήσεως.

•  Σε ορισμένες χώρες, οι κάρτες εγγυήσεως πρέπει να 
έχουν συμπληρωθεί και να παρέχονται με το εργαλείο που 
επιστρέφεται για επισκευή υπό εγγύηση.

•  Το προϊόν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το  
 εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
• Όλες οι αξιώσεις εγγυήσεως πρέπει να έχουν τον όνομα του 

πελάτη και την διεύθυνσή του.
•  Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγυήσεως 

δεν επιμηκύνουν ή ανανεώνουν την περίοδο εγγυήσεως για 
το εργαλείο.

•  Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά DEWALT.
•  Μην αποδέχεστε ένα προϊόν το οποίο έχει επισκευασθεί με 

μη-γνήσια ανταλλακτικά DEWALT, συμπεριλαμβανομένων 
και των μη-γνήσιων μπαταριών.

•  Μην αποδέχεστε υπό εγγύηση εργαλεία που έχουν 
κακοποιηθεί, έχουν σημάδια πτώσεως ή είναι 
κατεστραμμένα.

•  Για είδη που πωλούνται ως μέρη ενός διαφημιστικού 
σετ (για παράδειγμα ενδυμασία ή ηλεκτρικά στοιχεία), 
ανατρέξτε στο τοπικό Διευθυντή Επισκευών για βοήθεια.

Μεταφορά

• Προκειμένου να προστατευθεί το εργαλείο στις μεταφορές 
θα πρέπει να επιστραφεί για επισκευή στην αρχική του 
συσκευασία συμπεριλαμβανομένης και της κασετίνας.

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟΛΑΘΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
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Για να εξασφαλίσετε το μέγιστο χρόνο ζωής από ένα πακέτο 
μπαταριών, υπάρχουν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
πρέπει να ακολουθούνται ως γενικός οδηγός.

Ελέγξτε ότι ο χρήστης έχει τηρήσει πιστά τις 
παρακάτω οδηγίες:

1.  Η μπαταρία θα επιτύχει βέλτιστη απόδοση όταν φορτίζεται 
σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν πρέπει να φορτίζεται σε 
θερμοκρασίες κάτω από 4°C ή πάνω από 40°C. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, η μπαταρία δεν θα προσλάβει πλήρη 
φόρτιση, και μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά.

2.  Αν η μπαταρία έχει αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία, ο 
χρήστης θα πρέπει να την αφήσει εκτός του φορτιστή 
για τουλάχιστον 2 ώρες έως ότου η μπαταρία φθάσει σε 
θερμοκρασία δωματίου.

3.  Ο χρήστης δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να αποφορτίσει 
την μπαταρία πέραν του σημείου όπου το εργαλείο δεν 
αποδίδει πλέον κατά τη λειτουργία του την ισχύ και τη 
ροπή που χρειάζεται για την εργασία. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμη ζημιά η οποία δεν θα επιτρέπει πλέον 
στην μπαταρία να λαμβάνει πλήρη φόρτιση. Ο χρήστης δεν

 πρέπει να στερεώνει τη σκανδάλη του εργαλείου με ταινία 
για την αποφόρτιση της μπαταρίας.

4.  Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό 
μέρος. Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί τους 
49°C, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.

5.  Περιοδικά ο χρήστης θα πρέπει να φορτίζει την μπαταρία 
στη διάρκεια της νύκτας ώστε να αξιοποιεί πλήρως 
το σύστημα φόρτισης 3 βαθμίδων για βέλτιστο χρόνο 
διαθεσιμότητας και ζωή της μπαταρίας.

6.  Οι ακροδέκτες της μπαταρίας, θα πρέπει πρέπει να 
προστατεύονται χρησιμοιποιώντας τα ειδικά πλαστικά 
πώματα όταν δεν είναι σε λειτουργία ( προσοχή: μην 
αφήνετε ελεύθερα μεταλικά αντικείμενα, εντός της 
κασετίνας και κοντά στις μπαταρίες).

7.  Τα κουμπώματα της μπαταρίας πρέπει να προστατεύονται 
από την κατάχρηση ή την ακραία διάβρωση διότι μπορεί να 
επηρεάσουν το κούμπωμα της μπαταρίας στο εργαλείο.

8.  Υπερφόρτωση του εργαλείου. Εάν υπερφορτώνετε το 
μηχάνημα αυτό μπορεί να αποφορτίζει την μπαταρία και 
μπορεί

να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στα στοιχεία της.

9. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται κουμπωμένη 
επάνω στον φορτιστή.

10. Η μπαταρία θα πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από την 
ηλιακή ακτινοβολία.

Όπου είναι σαφές ότι δεν έχουν τηρηθεί αυτές οι οδηγίες, 
οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά προκλήθηκε στην μπαταρία 
δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.

Μπαταρίες υπό εγγύηση πρέπει να παραδίδονται στον επίσημο επισκευαστή

πλήρεις ( εργαλείο, φορτιστής & αυθεντικές μπαταρίες) για να γίνονται αποδεκτές.

BATTERY PACKS – EQUIPMENT 
Οι μπαταρίες πρέπει να δοκιμάζονται χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή μπαταριών 
DEWALT ο οποίος διατίθενται από τον ιστότοπο DEWALT. Αντικατάσταση μπαταριών 
υπό Εγγύηση πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, 
ακολουθώντας τις διαδικασίες της DEWALT με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Παρακαλώ, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό Διευθυντή Επισκευών για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑΟ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΡΙΞΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

Προτεινόμενος φορτιστής DEWALT

Επιστράφηκε παλιός φορτιστής
με εντελώς καινούργιο δράπανο

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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FLEXVOLT – παρότι είναι 54V θα ελέγχεται στα 18V

Ο πελάτης 
προσκομίζει

την μπαταρία 
στον τεχνικό

Ο τεχνικός ζητά τον φορτιστή
και το εργαλείο εάν δεν

προσκομιστούν από τον πελάτη.

Ο τεχνικός εξετάζει
οπτικά την κατάσταση της
μπαταρίας και ελέγχει το

αποδεικτικό της εγγυήσεως.

Βάλτε την μπαταρία στον φορτιστή 
του πελάτη για 2 λεπτά. Ανάβει η 

φωτεινή ένδειξη για “αντικατάσταση 
μπαταρίας”;

Η μπαταρία πληροί τις προυποθέσεις εγγυήσεως;

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Εάν ανάβει η ένδειξη “χαμηλής 
ή υψηλής θερμοακρασίας” ,
περιμένετε η μπαταρία να 
φτάσει την θερμοκρασία 

δωματίου και ξαναδοκιμάστε.

Βάλτε την μπαταρία στο 
εργαλείο και ξεκινήστε γενικό 
έλεγχο λειτουργιών (φορτίστε 
για 5 λεπτά εάν χρειάζεται). 

Κατά την λειτουγία του 
εργαλείου μπορεί να υπάρξει 

ένδειξη της βλάβης.

Συνδέστε την μπαταρία και 
το εργαλείο στο “όργανο 

ελέγχου κινητήρα”. Ελέγξτε 
την τάση και το ρεύμα χωρίς 

φορτίο. Δοκιμάστε σε όλες τις 
κατευθύνσεις και τις θέσεις 

ροπής.

Είναι όλα σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές ;

Ο πελάτης παραπονιέται 
για μικρή διάρκεια χρόνου 

λειτουργίας;

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Ποτέ μην χρησιμοποιήτε τον ελεγκτή (tester) 
DEWALT για να φορτίσετε μία Μπαταρία Ιόντων 
Λιθίου. Χρησιμοποιήτε πάντα τον προτεινόμενο 
φορτιστή DEWALT

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah)

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

ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Ελέγξτε την μπαταρία
στον φορτιστή του τεχνικού. Ίδια 

συμπεριφορά ;

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

No

Φορτίστε την
μπαταρία πλήρως.

Κάντε έλεγχο των
στοιχείων της 

μπαταρίας 
και έλεγχο 

χωρητικότητας της 
στον ειδικό ελεγκτή 

μπαταριών
της DEWALT.

Είναι η μπαταρία εντός 
των προδιαγραφών ; 

(δείτε
τον πίνακα αριστερά).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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Πως καταστρέφεται γία μπαταρία ;

Το πιο συνηθισμένο αίτιο αστοχίας των πακέτων μπαταρίας 
είναι η γήρανση. Η χωρητικότητά τους υποβαθμίζεται έως ένα 
σημείο όπου το πακέτο μπαταρίας δεν είναι πλέον σε θέση 
να προσφέρει μια χρήσιμη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση. 
Άλλες βλάβες περιλαμβάνουν υπερθέρμανση της μπαταρίας, 
βραχυκύκλωμα και ζημιά λόγω απότομου χτυπήματος. 

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τις μπαταρίες μου 
να παραμείνουν στην καλύτερή τους κατάσταση όσο 
το δυνατόν περισσότερο;

Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται κατά την αρχική περίοδο 
χρήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και κοινό χαρακτηριστικό των 
μπαταριών όλων των κατασκευαστών. Ωστόσο, υπάρχουν 
τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν να υποβαθμιστεί πιο αργά 
η μπαταρία σας.

•  Οι περισσότεροι φορτιστές DEWALT NiCd/NiMH 
προσφέρουν ένα πρόγραμμα “ανανέωσης” διάρκειας 
10 ωρών το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε 
εβδομάδα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του φορτιστή σας για να 
δείτε αν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

•  Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας.

• Αποθηκεύετε τα πακέτα μπαταρίας σε ξηρές συνθήκες 
μεταξύ 4 και 20°C, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
για λίγους μήνες.

Οι μπαταρίες νικελίου πρέπει να αποθηκεύονται 
αποφορτισμένες, ενώ οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) 
πρέπει πάντα να αποθηκεύονται πλήρως φορτισμένες. 
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η βαθμιαία αυθόρμητη 
αποφόρτιση του πακέτου μπαταριών να έχει ως αποτέλεσμα 
ένα ή περισσότερα στοιχεία να πέσουν κάτω από την κρίσιμη 
τάση και έτσι να αχρηστευτεί η μπαταρία. Για κανονικές 
μικρότερες περιόδους αποθήκευσης συνιστάται η θερμοκρασία 
δωματίου. 

Τι είναι το “φαινόμενο μνήμης” ; Επηρεάζει τις 
μπαταρίες των ηλεκτρικών εργαλείων ;

Το “φαινόμενο μνήμης” είναι μια δυσλειτουργία, που προκαλεί 
μείωση του χρόνου λειτουργίας μιας μπαταρίας. Δημιουργείται 
από επαναλαμβανόμενες ρηχές απορρίψεις (χρήση μπαταριών 
πριν τερματιστεί η πλήρης χωρητικότητα που παραδίδεται) 
στην ίδια ακριβώς εφαρμογή – εργασία καθημερινά (π.χ. 
οδοντόβουρτσα ή ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές). Στα 
ηλεκτρικά εργαλεία σπάνια βλέπουμε ρηχές απορρίψεις 
κάτω από το ακριβές ίδιο φορτίο, λόγω της ποικιλίας 
των εφαρμογών.Οι περισσότεροι χρήστες, λανθασμένα,  
χρησιμοποιούν ακόμα τον όρο «φαινόμενο μνήμης» για όλους 
τους τύπους των μπαταριών μειωμένης απόδοσης. Ενώ οι 
μπαταρίες Νικελίου Καδμίου & Νικελίου Μετάλλου μπορεί να 

      
επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο, οι μπαταρίες Ιόντων 
Λιθίου δεν επηρεάζονται.     
 

Πρέπει μια μπαταρία να αποφορτίζεται τελείως πριν 
φορτιστεί πάλι;

Καμία μπαταρία ηλεκτρικού εργαλείου δεν πρέπει να 
αποφορτίζεται πλήρως πριν τη φόρτιση - κάτι τέτοιο είναι 
πιθανότερο να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο πακέτο μπαταρίας 
παρά να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Για τις μπαταρίες 
NiCd και NiMH ισχύει ότι μόλις ο χρήστης προσέξει πτώση 
στην ισχύ πρέπει να φορτίσει την μπαταρία. Με τις μπαταρίες 
Li-Ion, η μπαταρία (ή σε ορισμένες περιπτώσεις το εργαλείο) 
διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία όταν η ισχύς πέσει κάτω 
από ένα καθορισμένο σημείο. Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι 
το σημείο όπου πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο εργαλείο μου μία 
μπαταρία DEWALT της ίδιας τάσης αλλά διαφορετικής 
χημικής σύστασης ;

Επειδή το εργαλείο σας αγοράστηκε με μια μπαταρία Ιόντων 
Λιθίου, Νικέλίου Καδμίου ή Νικελίου Μετάλλου δεν σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε από τις 
άλλες χημείες. Είναι καλύτερο να ελέγξετε τη συμβατότητα 
με το τοπικό πωλητή ή με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή. 
Να έχετε υπ΄όψιν ότι ίσως να χρειαστεί να αναβαθμιστεί και ο 
φορτιστής σας εάν αναβαθμίσετε τις μπαταρίες σας. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο εργαλείο μου μία 
μπαταρία DEWALT της ίδιας τάσης αλλά διαφορετικής 
χωρητικότητας (Ah) ;

Η χωρητικότητα (ή αριθμός ωρών Amp) που έχει μια μπαταρία 
είναι σχετική με το ποσό του χρόνου λειτουργίας που 
λαμβάνετε από αυτήν. Συχνά συγκρίνεται με το ρεζερβουάρ 
του αυτοκινήτου. Μία μπαταρία 3.0Ah θα έχει σημαντικά 
περισσότερο χρόνο λειτουργίας από μία μπαταρία 1.5AH, με 
την προϋπόθεση ότι η τάση και το στυλ της μπαταρία είναι τα 
ίδια και έχετε ελέγξει τη χημεία ως ανωτέρω.   
 

Μπορεί ο κάθε φορτιστής DEWALT να φορτίσει 
οποιαδήποτε μπαταρία DEWALT;

Όχι. Διαφορετικοί φορτιστές είναι κατάλληλοι για χρήση 
με άλλες μπαταρίες. Αν και πολλοί φορτιστές μπορούν να 
φορτίσουν πολλές τάσεις και χημείες είναι καλύτερο να 
ελέγξετε τη συμβατότητα τους με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή 
επίσημο επισκευαστή DEWALT.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
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Ζημία στο τσοκ μπορεί να προκληθεί λόγω κακής
χρήσεως. Για παράδειγμα:
• Διολίσθηση εξαρτήματος που οφείλεται σε λανθασμένο
σφίξιμο το τσοκ.
• Φθορά που προκαλείται από λειτουργία του δράπανο με
το τσοκ να λειτουργεί ενάντια σε πολύ σκληρές επιφάνειες.
• Επιτρέποντας την συσσώρευση σκουπιδιών στο τσοκ (για
ελαχιστοποίηση κινδύνου, πάντα καθαρό το εξάρτημα πριν
το εισάγουμε το τσοκ).

• Σκουριά που έχει προκληθεί από παρατεταμένη έκθεση σε
υγρασία.
• Αν προσπαθείτε να βγάλετε το τσοκ ή τα εξαρτήματα
χρησιμοποιώντας λάθος εργαλεία για παράδειγμα
χρησιμοποιώντας μια μέγγενη.
Τα τσοκ δεν καλύπτονται κανονικά από εγγύηση εκτός αν
αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί για το σχεδιασμό των ορίων
προδιαγραφών.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Για να εξασφαλιστεί μακρά διάρκεια ζωής, οι 
κινητήρες είναι εξοπλισμένα με ανεμιστήρα. Η 
αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος 
ψύξης σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα 
της πομπίνας. Όταν υπάρχει αυξημένη 
καταπόνηση σε ένα κινητήρα, απαιτείται 
περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθεί η 
ονομαστική ταχύτητα ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Κάτω 
από την παρατεταμένη πίεση πέφτει η 
ταχύτητα του μοτέρ και ο αέρας που το 
ψύχει μειώνεται ταχύτατα. Τότε αυξάνεται η 
θερμοκρασία του κινητήρα η οποία μπορεί να 
έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση. Για 
την αποφυγή υπερθερμάνσεως, ο κινητήρας 
θα πρέπει ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση 
να λειτουργεί με τις βέλτιστες Σ.Α.Λ. Ένας 
κινητήρας που έχει υπερθερμανθεί, ο οποίος 
δεν είναι ποτέ μια υπόθεση εγγύησης, είναι 
σχεδόν πάντα ένδειξη χρήσης του εργαλείου 
σε λάθος εφαρμογή – εργασία.

SWITCHES & PCBS 
Διακόπτες & ηλεκτρονικές πλακέτες 
είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. 
Γι΄αυτό Θα πρέπει να αποθηκεύονται και να 
εφαρμόζονται στα εργαλεία χρησιμοποιώντας 
το απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας 
στατικού ηλεκτρισμού. Σημείωση: οι 
διακόπτες & οι ηλκτρονικές πλακέτες είναι 
επίσης ευαίσθητα στα υψηλά ρεύματα & 
θερμοκρασίες που δημιουργούνται από 
υπερφορτώσεις των εργαλείων. Τέτοιες 
βλάβες δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται από 
εγγύηση.

LASERS 
Τα Λέιζερς μπορεί να επισκευάζονται ή να 
βαθμονομούνται υπό εγγύηση μόνο από 
εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, οι οποίοι 
έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από 
την DEWALT. Μην επιχειρήσετε να κάνετε 
βαθμονόμηση ή/και επισκευή σε τέτοιο 
προϊόν εάν δεν είστε πλήρως εκπαιδευμένος 
και αν δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Εάν η μονάδα έχει ζημιά, όπως ένα σπασμένο 
τζάμι ή μία λυγισμένη περιστροφική κεφαλή, 
αυτό είναι το αποτέλεσμα από πτώση του 
εργαλείου και δεν καλύπτεται από Εγγύηση.
Εάν η μονάδα έχει μια μετατόπιση της 
ακτίνας ή κακή ευθυγράμμιση, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο «Έλεγχος βαθμονόμησης 
πεδίου» (μερικές φορές ονομάζεται Έλεγχος 
ακρίβειας).

Εάν ο ¨΄Ελεγχος βαθμονόμησης” δεν λύσει το 
πρόβλημα, το λέιζερ θα πρέπει.  

Εάν οι μπαταρίες παραμείνουν μέσα 
στο λέιζερ για μεγάλη χρονική περίοδο 
χωρίς η συσκευή να λειτουργεί, μπορούν 
να προκαλέσουν διάβρωση. – αυτό δεν 
καλύπτεται από Εγγύηση.

Υπερβολική χρήση

Διαβρωμένες μπαταρίες

Καμμένος κινητήρας

Σπασμένοι φακοί

Κατεστραμμένο Τσοκ – εργαλείο που 
δεν το προσέχει ο χρήστης.

Σκουριασμένο Τσοκ – έκθεση στα 
στοιχεία της φύσης – υγρασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤHΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ-ΤΣΟΚ
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Διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.2helpU.com

Στην ιστοσελίδα μας www.2helpU.gr σας παρέχουμε οτιδήποτε 

θέλετε να μάθετε σχετικά με το τμήμα επισκευών της DEWALT: 

Τεχνικά στοιχεία για τα προϊόντα μας:

• Οδηγίες χρήσεως

• Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Λίστες ανταλλακτικών

• Τεχνικά σχέδια

Λεπτομέρειες για τους επίσημους επισκευαστές:
• Λίστα των επίσημων επισκευαστών
• Βρείτε τον κοντινότερο επίσημο επισκευαστή
• Λεπτομέρειες επίσημου επισκευαστή
• Χάρτης εντοπισμού του επίσημου επισκευαστή 

Σαν Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής, έχετε πλήρη
πρόσβαση στο www.2helpU.com μέσω του tool commerce.
Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια και τις
λίστες ανταλλακτικών, το 2helpU περιέχει ηλεκτρικά σχέδια,

έγγραφα οδηγιών, οδηγίες για επισκευές, ανακοινώσεις για
επισκευές, βίντεο επισκευών, και πληροφορίες εκπαιδεύσεως.
Το επίπεδο των πληροφοριών διαφέρει ανά προϊόν και
ενημερώνεται τακτικά.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Q: Ποια προϊόντα καλύπτονται από την 3 ετή εγγύηση 
DEWALT?

A: Η 3 ετής Ευρωπαϊκη εγγύηση ηλεκτρικών εργαλείων 
DEWALT, είναι έγκυρη για επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία 
DEWALT που αγοράστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 
2016 και που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά εντός 
4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς. Όροι και 
προϋποθέσεις παρέχονται.  

Q: Ποια ηλεκτρικά εργαλεία δεν περιλαμβάνονται 
στην πρόσθετη 2 ετή εγγύηση;

A: Οι ακόλουθες ομάδες ηλεκτρικών εργαλείων εξαιρούνται: 
Εργαλεία για στερεωτικές εργασίες π.χ. Καρφωτικά, 
εργαλεία στα οποία έχει αντίκτυπο η σκόνη, μπαταρίες και 
φορτιστές Ανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα προϊόντα 
τα οποία προσδιορίζονται με τις ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – 
«Factory rework» και / ή «Q»    
Συμπιεστές και γεννήτριες     
Τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από την κανονική εγγύηση 
του 1ος έτους.     

Q: Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο αγοράστηκε πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2016 για ποια κατηγορία 
εγγυήσεως είναι επιλέξιμο;

A: Τα Ευρωπαϊκά ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT που 
αγοράστηκαν πριν την 1η Januaryuary 2016 υπόκεινται 
στην 30.1.1 πολιτική εγγυήσεως, εκτός εάν τα εργαλεία 
έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με την πολιτική εγγυήσεως 
προϊόντων XR όπου η εγγύηση ισχύει για 3 έτη από την 
ημερομηνία αγοράς.

Q: Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο αγοράστηκε πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2016, είναι επιλέξιμο για την 
εγγύηση 3 ετών;

A: Όχι. Η εγγύηση 3 ετών για τα Ευρωπαϊκά ηλεκτρικά 
εργαλεία DEWALT ισχύει για επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία 
DEWALT που αγοράστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 
και έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά εντός 4 εβδομάδων 
από την ημερομηνία της αγοράς. Όροι και προϋποθέσεις 
παρέχονται.  within 4 weeks from the date of purchase. 
Terms and conditions apply.

Eπισκεφθείτε τo ’www.dewalt.gr/3/’ για να ελέγξετε αν 
ένα εργαλείο είναι επιλέξιμο για την εγγύηση των 3 ετών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Q: άν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αγοραστεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και στο εγχειρίδιο οδηγιών υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση 30.1.1, για ποια 
κατηγορία εγγυήσεως είναι επιλέξιμο το εργαλείο;

A: Η 3 ετής Ευρωπαϊκή εγγύηση DEWALT PT ισχύει για τα 
επιλέξιμα προϊόντα που αγοράστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 
2016 και έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά εντός 28 ημερών 
από την αγορά. Εάν το εργαλείο δεν έχει καταχωρηθεί ισχύει 
η κανονική εγγύηση του 1ος έτους. Εάν το προϊόν παρέχεται 
με πληροφορίες σχετικά με την πολιτική εγγυήσεως 30.1.1 
και δεν έχει καταχωρηθεί,αξίωση εγγύησης για ένα ελάττωμα 
του προϊόντος υπό την πολιτική 30.1.1 μπορεί να θεωρηθεί 
από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή . Με την εγγραφή του 
προϊόντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 3 ετούς εγγυήσεως της 
DEWALT, αποδέχεστε ότι το εργαλείο εξαιρείται από την πολιτική 
εγγυήσεως 30.1.1.που ανακλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Q: Μπορεί ένας πελάτης να κάνει εγγραφή προϊόντος του 
για την Ευρωπαϊκή 3 ετή εγγύηση της DEWALT και να 
αξιώνει και την 30.1.1 εγγύηση;

A: Όχι. Με την εγγραφή του προϊόντος υπό την Ευρωπαϊκή 3 ετή 
εγγύηση της DEWALT, ο χρήστης αποδέχεται μαζί με τους όρους 
και προϋποθέσεις και ότι το προϊόν εξαιρείται από την πολιτική 
της DEWALT 30.1.1.  
   

Q: Ποιος μπορεί να εγγραφεί ένα προϊόν DEWALT για 
εγγύηση 3 ετών; 

A: Η εγγραφή για την επέκταση στην 3ετή εγγύηση, πρέπει να 
γίνει από τον τελικό χρήστη DEWALT ο οποίος έχει αγοράσει 
το ηλεκτρικό εργαλείο DEWALT από κάποιον εξουσιοδοτημένο 
Ευρωπαϊκό μεταπωλητή DEWALT για χρήση εμπορική ή δική του 
επαγγελματική. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Επομένως 
μόνο ο τελικός χρήστης DEWALT μπορεί να κάνει την εγγραφή και 
να αξιώσει την εγγύηση. 
   

Q: Συμπεριλαμβάνονται τα επισκευασμένα προϊόντα για 
την προσφορά εγγυήσεως των 3 ετών;

A: Επισκευασμένα προϊόντα εξαιρούνται από την προσφορά 
εγγυήσεως των 3 ετών. Ανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα 
προϊόντα προσδιορίζονται με τις ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – 
«factory rework» και / ή «Q».    
 

Q: Πόσο καιρό θα είναι διαθέσιμο το download link για τη 
φόρμα εγγραφής στις λίστες των εργαλείων τους; 

A: To download link θα είναι διαθέσιμo μέχρι την λήξη της περιόδου 
της εγγυήσεως.       
 

         
        

        
  

Q: Για πόσο καιρό θα μπορούμε να καλύψουμε την εγγύση 
30.1.1. ;

A: Η εγγύηση 30.1.1. έχει αποσυρθεί από όλα τα νέα προϊόντα 
της DEWALT που αγοράστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Για προϊόντα που αγοράστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
DEWALT θα συνεχίσει να παρέχειυποστήριξη υπό την εγγύηση 
30.1.1. για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η Ευρωπαϊκή 
3 ετής της DEWALT εγγύηση ισχύει για επιλέξιμα προϊόντα 
που αγοράστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και έχουν 
καταχωρηθεί ηλεκτρονικά εντός 28 ημερών από την αγορά τους. 
Εάν το εργαλείο δεν έχει καταχωρηθεί ισχύει η κανονική εγγύηση 
του 1ος έτους. Εάν το προϊόν παρέχεται με πληροφορίες σχετικά 
με την πολιτική εγγυήσεως 30.1.1 και δεν έχει καταχωρηθεί, 
αξίωση εγγύησης για ένα ελάττωμα του προϊόντος υπό την 
εγγύηση 30.1.1 μπορεί να θεωρηθεί από τον εξουσιοδοτημένο 
επισκευαστή. Με την εγγραφή του προϊόντος στο πλαίσιο 
τηςΕυρωπαϊκής 3 ετούς εγγυήσεως της DEWALT, αποδέχεστε ότι 
το εργαλείο εξαιρείται από την εγγύηση 30.1.1. που καταργήθηκε 
την 1η Ιανουαρίου 2016. Μπορείτε να εξαιρέσετε εργαλεία 
υψηλής παραγωγής μέσα από τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της εγγύησης 3 ετών; 

Q: Μπορείτε να εξαιρέσετε εργαλεία υψηλής παραγωγής 
μέσα από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εγγύησης 3 ετών;

A: Ναι. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές παραγωγής 
σειράς, σκαλωσιές, και παρέχονται σε εταιρείες ενοικιάσεως, 
στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων 
επιχειρήσεων, εξαιρούνται και υπόκεινται στους όρους εγγυήσεως 
που αναγράφονται στα συμβόλαια παροχής τους. 

Q: Η 3 ετής εγγύηση καλύπτει το ξεκλείδωμα της Bluetooth 
μπαταρίας μου από έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή;

A: Όχι. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τρέχουσα 3 ετή εγγύηση 
XR και εξαιρούνται επίσης και από την νέα 3ετή εγγύηση. 
Περαιτέρω, σχετικά με τα δεδομένα που έχει μία μπαταρία στο 
αρχικό πακέτο δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του εργαλείου με το 
οποίο παρέχεται.

Q: Μπορεί ένας πελάτης να κάνει την εγγραφή 
ταχυδρομικώς για τις πρόσθετα 2 έτη εγγυήσεως;

A: A: Λυπούμαστε, αλλά η εγγραφή είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά.

GENERAL FAQs
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O DEWALT διανομέας σας:

REGISTER AT

Stanley Black&Decker(ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης
159,Γλυφάδα 16674
Τηλ: 210 8981616 
FAX: 210 8983570

Το κίτρινο και μαύρο χρώμα σχεδίου 
χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά εργαλεία και 
εξαρτήματα DEWALT ως σήμα κατατεθέν.

www.2helpu.com

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Ανατρέξτε στους τρέχοντες όρους και

προϋποθέσεις που παρέχονται στην αγορά σας.

www.                 .com




