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Lai jūsu instruments tiktu salabots garantijas ietvaros pārliecinieties, ka garantijas pieturpunkti atbilst
norādītajjām dzeltenajām šūnām.
*3 gadi - nepieciešams derīgs pagarināts garantijas sertifi kāts.

Vai ir pieejams oriģināls pirkuma dokuments? Jā Nē

Vai instrumentam vēl ir garantijas periods? Jā Nē

Vai instrumentam ir CE marķējums? Jā Nē

Vai instruments ir labots agrāk?
Vai ir izmantotas oriģinālas DEWALT daļas? Jā Nē

Vai instruments ir atgriezts ar oriģinālu pirkuma dokumentu? Jā Nē

Vai visām detaļām ir tā paša gada akumulatori, lādētāji, u.tml? Jā Nē

Vai bojājumu ir izraisījis defekts materiālā vai
rūpniecības defekta dēļ? Jā Nē

Vai instrumentam ir novērojams pārmērīga lietojuma vai
ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes? Jā Nē

Vai instrumentam ir novērojams ārējas ietekmes vai
svešķermeņu izraisīts bojājums? Jā Nē

Kāda tipa garantija ir instrumentam? 1 GADS 3 GADI

Ja ir bijis garantijas remonts 2-3 gadu laikā, vai ir pieejams
derīgs pagarināts garantijas sertifi kāts?* Jā Nē

GARANTIJAS PIETURPUNKTI
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AUTORIZĒTS SERVISA PĀRSTĀVIS
GARANTIJAS NOTEIKUMI
IEVADS

Šis dokuments kalpo par mūsu autorizēto servisu pārstāvju 
rokasgrāmatu, lai palīdzētu atšķirt nodilušās, ļaunprātīgi 
izmantotās un bojātās detaļas garantijas maksājumu 
nolūkiem. Šīs ir vadlīnijas un tās neidentifi cē visa 
veida bojājumu riskus.

Autorizētais servisa pārstāvis nolemj par to, vai tiks piešķirts 
garantijas remonts; tomēr strīdu situācijās galīgo lēmumu 
pieņem vietējais servisa menedžeris.

Ja izvēlaties sūtīt savu instrumentu uz, kādu no DEWALT 
piederošajiem servisa centriem, lūdzu, pārliecinieties, ka 
sūtījuma iepakojums ir atbilstošs. Mums ir iespēja atteikt 
garantijas servisu, ja instruments tiek atgādāts neatbilstošā 
iepakojumā un tas ir bojāts sūtīšanas rezultātā.

Viss biežākie iemesli, kādēļ instruments ir bojāts tiek 
klasifi cēti sekojoši:

Bojāts materiāls vai detaļas: 
Sedz garantija

Instrumenta nolietošanās vai 
nepareiza lietošana: Nesedz 
garantija

Garantijas reģistrēšana – Lai instrumentam tiktu piešķirta 
DEWALT 3 gadu garantija, tam ir jābūt reģistrētam garantijai 
4 nedēļu laikā pēc tā iegādes. Ja garantija netiek reģistrēta 

vai nav reģistrācijas sertifi kāta, tiek piešķirta tikai viena gada 
garantija.

Datuma kods ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka 
instruments tika reģistrēts ar to datumu, kad tas tika 
iegādāts. Tas ir nepieciešams arī gadījumos, kad ir strīdi 
par pirkuma apliecinājumu. Datuma kods norāda, kad 
instruments ir ražots/ izgatavots.

Visiem produktiem, ieskaitot instrumentus, aksesuārus un 
citas palīgierīces, ir datuma kods.

Visiem garantijas pieprasījumiem ir jāidentifi cē datuma kods. 
Datuma kods sastāv no 8 zīmēm.

Datuma kodu piemēri:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Datuma kodu var atrast uz jebkuras preces. Datuma kodam ir 
jāsakrīt ar to, kas norādīts 3 gadu garantijas sertifi kātā.

DATUMA KODU PIEMĒRI:
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DEWALT Eiropas 
elektroinstrumentu 1 gada 
garantija

DEWALT Eiropas elektroinstrumentu 1 
gada garantija DEWALT ir pārliecināti 
par savu produktu kvalitāti un piedāvā 
izcilu garantiju profesionāliem 
instrumentu lietotājiem. Šis garantijas 
izklāstījums ir papildinājums un 
nekādā veidā neapdraud jūsu, kā 
profesionāla lietotāja, līgumā noteiktās 
tiesības vai privāta, neprofesionāla 
lietotāja likumā noteiktās tiesības. Šī 
garantija ir spēkā Eiropas Savienībā un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā. 

DEWALT Eiropas PPT garantijas 
noteikumi ir pieejami vietējā DEWalt 
ofi sā, pie DEWALT tirgotāja vai 
www.2helpU.com interneta vietnē. 
Ja jūsu DEWALT produkts tiek bojāts 
brāķeta materiāla vai detaļas dēļ, 12 
mēnešu laikā, pēc produkta iegādes, 
DEWALT var nomainīt visas bojātās 
detaļas bez maksas vai atsevišķos 
gadījumos aizstāt veco produktu ar 
jauno bez maksas.

DEWALT patur tiesības atteikt 
jebkuru garantijas pieprasījumu, kas 
pēc autorizētā remonta pārstāvja 
nav saskaņā ar DEWALT Eiropas 
noteikumiem un nosacījumiem.

Ja jūs vēlaties iesniegt pretenziju, 
sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko 
autorizēto DEWALT remonta servisa 
pārstāvi, vai sazinieties ar jūsu 
DEWALT pārstāvi, kas norādīts 
instrukcijā.

Saraksts ar autorizētiem DEWALT 
remonta servisa pārstāvjiem un visa 
informācija par mūsu pēcpārdošanas 
servisu ir pieejama interneta vietnē 
www.2helpU.com

1. Viena gada DEWALT Eiropas PT
garantija
Ja jūsu DEWALT elektroinstruments tiek bojāts 
brāķēta materiāla vai izgatavošanas ietvaros 12 
mēnešus no produkta iegādes datuma, DEWALT, 
ievērojot garantijas nosacījumus kas noteikti 2-4 
daļā, var nomainīt visas bojātās detaļas bez maksas 
vai atsevišķos gadījumos aizstāt veco produktu ar 
jauno bez papildus maksas:
2. Vispārīgie nosacījumi 
2.1 DEWALT Eiropas PT garantija ir pieejama 
oriģinālajiem DEWALT instrumentu lietotājiem, kuri 
ir iegādājušies DEWALT produktus no autorizēta 
DEWALT pārstāvja sava aroda vai profesijas 
nolūkos. DEWALT Eiropas PT garantija nav pieejama 
personām, kuras iegādājas DEWALT produktus 
tālākpārdošanai vai nomai.
2.2 Šī garantija nav nododama citam lietotājam. Tā 
ir pieejama tikai oriģinālajam DEWALT instrumentu 
lietotājam, kas ir iegādājies produktu, kā norādīts 
2.1 punktā
2.3 Garantija ir piemērojama DEWALT 
profesionālajiem elektroinstrumentiem, ja nav 
norādīts citādāk.
2.3 Produkta remonts vai aizstāšana, saskaņā ar 
šo garantiju, nepagarina vai neatjauno garantijas 
periodu. Garantijas perioda sākums ir oriģinālais 
pirkuma datums un beidzas pēc 12 mēnešiem.
2.4 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas 
pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja 
viedokļa nav saskaņā ar materiāla vai ražošanas 
defektiem, vai saskaņā ar DEWALT Eiropas PT 
garantijas noteikumiem un nosacījumiem.
2.5 Kravas un transporta izmaksas starp DEWALT 
produkta lietotāju un pirkuma vietu vai starp 
DEWALT produkta lietotāju un DEWALT autorizēto 
servisa centru netiek ietvertas DEWALT garantijā.
3. Produkti, kas nav iekļauti DEWALT Eiropas 
PT garantijā 
Produkti, kuri nav iekļauti DEWALT PT garantjā:
3.1 Produkti, kas nav ražoti pēc DEWALT Eiropas 
specifi kācijas un importēti no neautorizētiem 
pārstāvjiem; vietām, kas atrodas ārpus Eiropas 
Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas. 
3.2 Aksesuāri, kas ir bijuši kontaktā ar darba 
instrumentu, tiek uzskatīti par patērējamām 
precēm, piemēram, urbji, zāģripas un abrazīvie 
diski.
3.3. Instrumenti, kas tiek izmantoti nomas 
uzņemumiem saskaņā ar pakalpojuma līgumu 
vai uzņēmuma līgumu tiem netiek piemēroti 
DEWALT garantijas nosacījumi un ir pakļauti 
norādītajiem piegādes līgumā konkrētiem garantiju 
nosacījumiem.
3.4 DEWALT zīmola produktiem, kuri tiek piegādāti 
ar partneru starpniecību, tiek ievēroti konkrēti 
garantijas noteikumi. Skatīt produktam pievienoto 
dokumentāciju.
3.5 Produkts, kas tiek piegādāts kā daļa no 
komplekta, bet tā ražošanas datuma kods 
nesaskan ar citiem komplektā esošiem produktiem 
un/vai pirkuma datumu.
3.6 Rokas instrumenti, apģērbs, indivudālie 

aizsarglīdzekļi.
3.7 Instrumenti, kuri tiek izmantoti ražošanā 
lieljaudas darbiem vai procesiem, ja vien DEWALT 
servisa plāns to neatbalsta.
4. Garantijas pieprasījuma izņemumi 
Prasības saskaņā ar šo garantiju vat tik atteiktas, ja:
4.1 Autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim nevar 
pamatoti pierādīt, ka produkta bojājumi ir saistīti ar 
materiāla vai ražošanas defektu.
4.2 Bojājums ir saistīts ar produkta nolietošanos 
normālas lietošanas gaitā. Skatīt 4.14 punktu. Visi 
produkti ir pakļauti nolietojumam. Pareiza produkta 
izvēle ir svarīga.
4.3 Nevar pārbaudīt produkta datuma kodu un 
sērijas numuru.
4.4 Oriģinālais pirkuma dokuments nav jāuzrāda, 
kad instruments ir iesniegts remontā.
4.5 Bojājums, kas radies produkta nepareizas 
lietošanas gadījumā. t.sk. pilienu, negadījumu vai 
darbību neatbilstība ekspluatācijas instrukcijai.
4.6 Bojājums, kas radies neapstiprinātu DEWALT 
aksesuāru vai palīgmateriālu izmantošanas 
rezultātā, kas nav noteikti lietošanas instrukcijā.
4.7 Jebkurš oriģinālais produkts, kuram ir veiktas 
izmaiņas/modifi kācija.
4.8 Jebkurš produkts, kuram remontu ir veicis kāds 
cits, nevis DEWALT autorizētais servisa tehniķis, vai 
arī mehāniķis ir izmantojis neoriģinālās DEWALT 
daļas.
4.9 Produkts ir pārslogots vai tas tika izmantots, 
neskatoties uz daļējiem bojājumiem.
4.10 Produkts ir lietots neparastos apstākļos, 
tostarp šķidruma iekļūšana instrumentā un detaļās.
4.11 Tehniskās apkopes trūkums; detaļu nomaiņa 
tās nolietojuma gadījumos.
4.12 Produkts ir atgriezts nepilnīgs vai aprīkots ar 
neoriģinālām detaļām.
4.13. Ja instruments ir saistīts ar pielāgošanu vai 
kādu montāžas darbību, kas jāveic darbiniekam, 
ja rakstīts lietošanas instrukcijā. Visi instrumenti ir 
pārbaudīti ražošanas laikā. Ja rodas kādi bojājumi 
tie jāidintifi cē un jāziņo par tiem piegādātājam.
4.14 Bojājuma gadījumā, kas radies detaļu 
nolietojuma dēļ. Nolietojuma detaļu piemēri (tajos 
netiek ietvertas visas daļas):
Raksturīgākās detaļas  
Oglītes, vadu komplekti, korpusi, patronas, atloki, 
asmens turētāji, blīves, O-gredzeni, smērviela
Produkta īpašie komponenti 
Servisa komplekti
Stiprinājuma instrumenti
O-gredzeni, virzuļi ar bliezni, atsperes, amortizatori
Āmurs 
Belžņi, cilindri, instrumenta turētājs, sprūdrati
Impulsa instrumenti
Lakta, bitu turētājs, triecienelements
5. Garantijas prasības pieteikšana 
5.1 Lai pieteiktu garantijas prasību, sazinieties 
ar jūsu pārdevēju vai tuvāko autorizēto DEWALT 
remonta pārstāvi. Pārstāvjus varat atrast interneta

KAS IR DEWALT GARANTIJAS POLITIKA?
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IZVĒRTĒJOT PRASĪBU –

PIRMIE SOĻI

Pirms prasības izvirzīšanas 
attiecībā pret garantiju, 
jums ir jāsaņem pirkuma 
apliecinošs dokuments.

Produktiem, kas pirkti 
ārpus ES vai Eiropas brīvās 
tirdzniecības zonas un 
kuriem nav CE marķējuma, 
netiek piešķirta DEWALT 
garantija.

DEWALT produktam ir jābūt 
CE marķējumam, kā norādīts 
zemāk:

 
CE marķējums ir juridiska 
prasība attiecībā uz 
produktiem, uz kuriem 
attiecas viena vai vairākas 
Eiropas direktīvas, kas 
nosaka to izmantošanu. Tas 
norāda uz to, ka DEWALT ir 
verifi cējis ražotā produkta 
atbilstību attiecīgajām 
direktīvām*.

* Nav iekļauti lāzeri un pneimatika. 
Šiem produktiem nav nepieciešams CE 
marķējums..

vietnē www.2helpU.com
5.2 DEWalt instruments ir jāatgriež pārdevējam 
vai autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim ar 
visām instrumeta detaļām un oriģinālajiem pirkuma 
dokumentiem.
5.3 DEWALT autorizētais servisa pārstāvis apskatīs 
produktu un apstiprinās, vai garantijas remonta 
pieprasījums ir pamatots vai nē.
5.4 Ja garantijas remonta laikā tiks konstatētas 
nolietotas detaļas, servisa pārstāvis var salabot 
instrumentu par samaksu par to pirms tam brīdinot 
instrumenta īpašnieku.
5.5 Bojājumi, kas radušies nepareizas instrumenta 
uzglabāšanas laikā agrāk var liekt instrumenta 
garantijas remontu nākotnē.
5.6 Kad instrumenta remonts ir pabeigts, produkts 
tiks atgriezts uz vietu, kur tas tika iesniegts 
garantijas remontam.
6. Nepamatota garantijas prasība
6.1 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas 
pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja 
viedokļa nav saskaņā ar DEWALT Eiropas garantijas 
noteikumiem un nosacījumiem.
6.2 Ja autorizētais DEWALT servisa pārstāvis atsaka 
garantijas pieprasījumu, atteikuma iemesls tiks 
paziņots kopā ar instrumeta remonta novērtējumu. 
Ja garantijas pieprasījums ir atteikts, servisa 
pārstāvis var pieprasīt samaksu par instrumenta 
salikšanu un bojātās preces atgriešanu.
7. Izmaiņas noteikumos
7.1 DEWALT patur tiesības pārskatīt un grozīt 
garantijas politiku, periodus un produkta atbilstību 
bez brīdinājuma.
7.2 Pašreizējie garantijas noteikumi ir pieejami 
interneta vietnē www.2helpU.com. Vai sazinoties ar 
vietējo DEWALT pārstāvi, autorizēto servisa pārstāvi 
vai vietējo DEWALT biroju.

DEWALT Eiropas elektroinstrumenti
3 gadu garantija
DEWALT Eiropas elektroinstrumentu garantiju 
produktam var pagarināt no 1 līdz 3 gadiem, sākot 
no iegādes datuma, ievērojot sekojošu noteikumus.
1. Reģistrācija 
Sākotnējais DEWALT produkta lietotājs interneta 
vietnē reģistrē produktu 4 nedēļu laikā no pirkuma 
brīža www.DEWALT.eu/3 (nepieciešama DEWALT 
produkta lietotāja kontaktinformācija, instrumenta 
kataloga numurs un datuma kods). Komplektos, 
kuros ir vairāki instrumenti, netiek reģistrēti. 
Katrs komplektā esošais instruments ir jāreģistrē 
atsevišķi.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1 DEWALT Eiropas PT 3 gadu garantija ir 
pieejama sākotnējam DEWALT produkta lietotājam, 
kurš ir iegādājies DEWALT produktu no autorizēta 
DEWALT Eiropas pārstāvja savām vajadzībām. 
DEWALT Eiropas PT garantija nav pieejama 
personām, kuras iegādājas DEWALT produktus 
tālākpārdošanai vai nomai.
2.2 Šī garantija nav nododama citam lietotājam. Tā 
ir pieejama tikai sākotnējam DEWALT instrumenta 

lietotājam, kas ir iegādājies instrumentu, kā 
norādīts augstāk.
2.3 Papildus noteikumiem, kas izklāstīti šajā 
dokumentā, tiek attiecināti arī DEWALT Eiropas PT 
garantijas noteikumi.
2.4 Produkta remonts vai aizstāšana, saskaņā ar 
šo garantiju, nepagarina vai neatjauno garantijas 
periodu. 3 gadu garantijas periods sākas ar 
oriģinālo pirkuma datumu un beidzas pēc 36 
mēnešiem.
2.5 Reģistrējot produktu DEWALT Eiropas PT 3 
gadu garantijai, DEWALT produkta lietotājs piekrīt 
augstāk minētajiem noteikumiem un tam, ka 
produkts nav iekļauts no DEWALT 30-1-1 politikas, 
kas anulēta 01-01-2016.
3. Produkts nav iekļauts no DEWALT Eiropas 
PT 3 gadu garantijas. 
Papildus DEWALT Eiropas PT garantijas produktu 
izņēmumiem 3. daļā, sekojošie DEWALT zīmola 
instrumenti nav piemēroti:

Noteikumi un nosacījumi ir pieejami vietnē

Akumulatori un lādētāji.

Pārbūvētus vai atjaunotus produktus identifi cē ar 
zīmi - factory rework vai/un “Q”.

Kompresori un ģeneratori.

4. Garantijas prasības pieteikšana 
4.1 Lai pieteiktu garantijas prasību, sazinieties 
ar jūsu pārdevēju vai tuvāko autorizēto DEWALT 
remonta pārstāvi. Pārstāvjus varat atrast interneta 
vietnē www.2helpU.com

4.2 DEWALT instruments ir jāatgriež pārdevējam 
vai autorizētajam DEWALT servisa pārstāvim ar 
visām instrumenta detaļām, oriģinālajiem pirkuma 
dokumentiem un derīgu DEWALT Eiropas 3 gadu 
garantijas sertifi kātu.

4.3 DEWALT patur tiesības atteikt jebkuru garantijas 
pieprasījumu, kas pēc autorizētā remonta pārstāvja 
viedokļa nav saskaņā ar materiāla vai ražošanas 
defektu, vai saskaņā ar DEWALT Eiropas PT 
garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

5. Izmaiņas noteikumos

5.1 DEWALT patur tiesības pārskatīt un grozīt 
garantijas politiku, periodus un produkta atbilstību 
bez brīdinājuma.

5.2 Pašreizējie garantijas noteikumi ir pieejami 
interneta vietnē www.2helpU.com. Vai sazinoties 
ar vietējo DEWALT tirgotāju, autorizēto remonta 
pārstāvi vai vietējo DEWALT biroju.   
     
Noteikumi un nosacījumi ir pieejami online 
www.2helpU.com vai pie DEWALT pārstāvjiem.
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DEWALT bez maksas saremontēs jebkura veida bojājumus, 
kuri radušies bojāta materiāla vai rūpniecības defekta dēļ 12 
mēnešu laikā kopš produkta iegādes datuma.

Garantija nesedz detaļu bojājumus, kas radušies nolietojuma 
vai instrumenta nepareizas izmantošanas rezultātā.

Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad remontu ir 
mēģinājusi veikt neautorizēta persona.

Bojātais materiāls vai rūpniecības defekts

DEWALT piemēro ļoti augstas kvalitātes standartus saviem 
piegādātājiem un produktu ražotājiem. Pirms produkti atstāj 
rūpnīcu, tie tiek rūpīgi pārbaudīti. Taču reti, ber ir gadījumi, 
kad produktam ir konstatēts defekts.Instrumentu defektus var 
izraisīt:

a) Ražotāja nepareiza instrumenta montāža vai,

b)  Ražotāja kļūda, ražojot vienu vai vairākas detaļas 
vienlaicīgi izmantojot nepareizu detaļu. Šāda veida defektu 
sedz DEWALT garantija un visas izmaksas par šāda veida 
bojājumiem sedz ražotājs.

Garantija nesedz zemāk minētos bojājumus:

PLAISA PAMATPLATĒ

BOJĀTS AKUMULATORS

GALVENIE GARANTIJAS 
ASPEKTI IR:

GARANTIJAS POLITIKAS  
SKAIDROJUMS
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Garantija nesedz zemak minētos piemērus:

BOJĀTAS ATSPERES NOLIETOJIES NAGLU PROFI LS

BOJĀTS UN NODILIS TRIECIENELEMENTS PĀRSLODZE, APKOPES TRŪKUMS

NOLIETOJUMS

 DEWALT garantija nesedz detaļas, 
kas tiek atzītas par nolietotām. 
Jēdziens “nolietojums” tiek 
attiecināts uz stundu skaitu, cik 
produkts ir bijis izmantots un vidi, 
kurā tas ir izmantots. Nolietojuma 
pakāpe jebkuram produktam tiek 
noteikta ar autorizēta servisa 
pārstāvja palīdzību. Zemāk 
norādītas detaļas ir piemēri, kuri var 
būt pakļauti nolietojumam, tādēļ tās 
netiek segtas garantijas ietvaros, 
ja tam ir bijis pārmērīgs lietojums 
attiecībā uz pielietojumu un

vidi, kurā tas ir izstrādāts:

•  Armatūras komutatori

•  Gultņi

•  Slēdži

•  Uzgaļi un cilindri

•  Sajūgs

•  Atsperes

•  Kopumā arī ar citām detaļām, ar 
kurām instruments mijiedarbojas

 Papildus “nolietojuma” 
formulējumam mūsu produktiem,

 zemāk norādītas detaļas garantijas 
ietvaros netiek segtas, izņemot 
gadījumus, kad detaļas ir bojātas 
ražošanā. To nosaka autorizētais 
servisa pārstāvis:

•  Birstes

•  Patrona

•  Korpuss

•  Vadi (Ievēro: bojātu vadu 
izmantošana var bojāt pašu 
instrumentu, tādējādi var tikt 
atteikts garantijas remonts)
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INSTRUMENTA NEPAREIZA LIETOŠANA

Pemēri instrumeta nepareizā izmantošanā:

•  Kritieni no lieliem augstumiem

•  Svešķermeņu iekļūšana instrumentā, piemēram, nagi, 
skrūves, smiltis

•  Nepareiza instrumenta pielietošana

•  Jebkura veida instrumenta modifi kācija

•  Izmantošana nelabvēlīgos laikapstākļos

•  Neatbilstoša voltāžas izmantošana instrumentam

•  Nepareizu aksesuāru un akumulatoru izmantošana

•  Ieteicamā servisa trūkums

•  Nepareizas smēres izmantošana (ja instrumentu nav 
paredzēts eļļot, nedariet to, pretējā gadījumā tas sabojās 
instrumenta iekšējās detaļas)

Neautorizēta pārstavja iejaukšanās instrumentā

Garantijas periodā klients nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt 
labot savu instrumentu.

Jebkura veida šāds mēģinājums rada instrumeta garantiju 
nederīgu.

Vispārējās vadlīnijas

• Iegādes dokuments. Jāpārliecinās par to, vai tas ir derīgs, 
tas tika izsniegts pirkuma brīdī un instrumentam ir jābūt 
garantijas periodā.

•  Dažās valstīs, garantijas kartēm ir jābūt aizpildītām un 
nodrošinātām kopā ar instrumenus un tas būs atgriezts 
saskaņā ar garantiju.

•  Produktam ir jābūt izmantotam atbilstošai lietošanas 
pamācībai.

•  Uz visiem garantijas pieprasījumiem jābūt norādītam 
klienta vārdam un adresei.

•  Serviss, kas veikts saskaņā ar garantiju, nekādā veidā 

nepagarina vai neatjauno instrumenta garantijas periodu.

•  Izmantojiet tikai oriģinālās DEWALT rezerves daļas.

•  Netiek pieņemts produkts, kurš ir labots ar neoriģinālām 
DEWALT detaļām, t.sk. neoriģinālīem akumulatoriem.

•  Produkts, kurš ir lietots nepareizi, nokritis vai bojāts, 
netiek pieņemts saskaņā ar garantiju.

•  Par priekšmetiem, kas tiek pārdoti kā daļa no reklāmas 
(piemēram, apģērbs vai elektriskās ierīces) lūdzam 
vērsties pie jūsu vietējā servisa menedžera pēc 
nepieciešamās palīdzības.

Transportēšana

• Lai aizsargātu instrumentu transportēšanas laikā, to 
vajadzētu atgriezt uz remontu oriģinālajā iepakojumā, 
ieskaitot komplekta kasti.

BOJĀJUMS, KAS RADIES 
ŪDENS IETEKMĒ

NEPAREIZA INSTRUMENTA
PIELIETOŠANA

GARANTIJAS POLITIKAS SKAIDROJUMS
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Lai nodrošinātu akumulatoram maksimāli ilgāku lietošanas 
ilgumu ir dažas labas prakses, kuras būtu jāievēro vispārējās 
vadlīnijās.

Pārbaudiet vai lietotājs ievēro sekojošas lietas:

1. Akumulators sasniegs optimālo veiktspēju, ja tiks lādēts 
istabas temperatūrā. Akumulatoru nav ieteicams uzlādēt 
vietās, kur temperatūra ir zemāka par 4°C vai augstāka 
par 40°C pie šādiem nosacījumiem, akumulators nebūs 
pilnībā uzlādēts un tas var būt neatgriezeniski bojāts.

2.  Ja akumulators ir karsts, lietotājam būtu nepieciešams to 
izņemt no lādētāja vismaz uz 2 stundām, kamēr baterija ir 
nokritusies lidz istabas temperatūrai.

3.  Lietotājam vajadzētu mēģināt neizlādēt akumulatoru līdz 
tādam brīdim, ka instruments vairs nespēj veikt darbu ar 
pilnu jaudu un darbam nepieciešamo griezes momentu. 
tas vair izraisīt neatgriezenisku bojājumu, kas neļaus 
akumulatoram pilnībā uzlādēties. Pārbaudiet, vai lietotājs 
ir ievērojis šādas vadlīnijas:

4. Akumulatoru ir jāuzglabā vēsā, sausā vietā. Ja 
temperatūra pārsniedz 49°C, tas var samazināt 

akumulatora darbības ilgumu.

5.  Ik pa laikam lietotājam būtu nepieciešams atstāt 
akumulatoru lādēties uz nakti, lai tas pilnībā izmantotu 
visas 3 lādēšanas sistēmas pakāpes optimālam darbības 
laikam un akumulatora darbības ilgumam.

6.  Kad akumulators netiek izmantots, tam ir jābūt nosagtam 
ar uzglabāšanas vāciņu (uzmanību: neatstājiet metāla 
detaļas tuvumā pie akumulatora).

7. Akumulatora sariņi ir jāaizsargā no ļaunprātīgas 
izmantošanas vai piesārņojuma, kas var izraisīt 
akumulatora iestrgšanu instrumentā.

8.  Ja jūs pārslogojot mehānismu, tas var izraisīt 
akumulatora izlādēšanos, kas savukārt var izvērsties par 
neatgriezenisku bojājumu akumulatora elementos.

9.  Akumulatoru nedrīkst uzglabāt lādētājā.

10. Akumulatorus nedrīkst uzglabāt tiešos saules staros.

 
Ja ir konstatēts, ka nav ievērotas iepriekš minētās vadlīnijas, 
garantija neattiecas uz izrietošiem akumulatora bojājumiem 
un instrumenta zemu darba efektivitāti.

Akumulatori, kas pieņemti garantijā, ir jāiesniedz pilnā komplektācijā (instruments, 
lādētājs un oriģinālais akumulators)

Akumulatoru aprīkojums

Akumulatorus ir jātestē izmantojot DEWALT akumulatoru testeri. Akumulatora maiņu, 
saskaņā ar garantiju, var veikt tikai tie pārstāvji, kuri lieto apstiprinātas DEWALT 
metodes un testēšanas iekārtas. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzam vērsties pie 
vietējā servisa vadītāja.

Bojāts akumulatorsLietotājs nometis akumulatoru
zemē, izraisot smagu bojājumu

DEWALT ieteicamais akumulatora
testeris

Vecs lādētājs nogādāts atpakaļ
kopā ar pilnīgi jaunu urbjmašīnu

AKUMULATORU VISPĀRĒJĀ APKOPE
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XR FLEXVOLT – neskatoties uz to, ka tam ir 54V, tas tiks testēts uz 18V

Pārstāvim ir jāpieprasa
lādētājs un instruments, ja to

neiesniedz pats klients.

Pārstāvis vizuāli nosaka aku-
mulatora stāvokli un pārbauda 

pirkuma dokumentus.

GARANTIJA NESEDZ.
JĀATGRIEŽ KLIENTAM

NAV PROBLĒMAS,
ATGRIEZIET KLIENTAM

Ja LED gaisma norāda 
uz “karsts vai auksts”, 

nogaidiet līdz akumulators 
sasniedz istabas temper-
atūru un mēģiniet vēlreiz.

Pieslēdziet akumulatoru 
un instrumentu motora 

testerim. Pārbaudiet 
sprieguma stabilitāti un bez 
slodzes strāvu. Pārbaudiet
visus zobratus un vadību.

Vai viss atbilst
specifi kācijai?

Vai klients ir sūdzējies par 
vāju darbības laiku?

BRĪDINĀJUMS!
Nekad nelietojiet DEWALT testa iekārtas, 
lai uzlādētu DEWALT instrumentu Li-Ion 
akumulatoros Vienmēr izmantojiet DEWALT 
rekomendēto lādētāju.

AKUMULATORA SPECIFIKĀCIJA

NOVĒRTĒTĀ 
AKUMULATORA 
JAUDA

MIN AH 
SPECIFIKĀCIJA

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

ĶĪMIJA
AKUMULATORA 

VOLTĀŽA
ELEMENTI

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

Nē

Nē

Nē

Nē

Yes

Jā

Jā

Jā

Jā

Pārbaudiet akumulatoru ar
pārstāvja lādētāja palīdzību.

Tāda pati problēma?

NOMAINIET 
AKUMULATORU

Nē

Uzlādējiet
akumulatoru

pilnībā

Palaidiet elementu 
pārbaudes 

programmu un 
jaunas testu uz 

DEWALT rekomendētā 
akumulatora testera.

Vai akumulators
atbilst specifi 

kācijai?
(Apskatiet tabulu

pa kreisi)

AKUMULATORA PĀRBAUDES PROCESS

Klients nogādā akumula-
torus DEWALT pārstāvim.

Uz 2 minūtēm ievietojiet
akumulatoru klienta lādētājā.
Vai LED gaisma norāda uz to,
ka ir nepieciešams nomainīt

akumulatoru?

Vai akumulators izpilda/atbilst
visiem garantijas kritērijiem?

Levietojiet akumulatoru 
instrumentā un uztaisiet 
funkcionalitātes testu.

Nepieciešamības gadījumā 
uzlādējiet 5 minūtes. 

Pārbaudiet vai instrumenta
darbība nenorāda uz 

problēmu.
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Kā akumulatoru sistēmas nestrādā?

Bieži vien akumulatori vairs nedarbojas tāpēc, ka ir pārāk 
ilgi lietoti. To jauda samazinās tiktāl, ka vienā uzlādes ciklā 
nespēj nodrošināt lietderīgu darbības laiku. Akumulatori var 
nedarboties arī pārkaršanas, īssavienojuma un trieciena 
izraisīta bojājuma dēļ. 

Kā pēc iespējas ilgāk saglabāt akumulatoru sākotnējā 
stāvoklī?

Lietojot akumulatoru, laika gaitā samazinās tā jauda. Tas ir 
dabīgs process, un tā notiek ar visu ražotāju akumulatoriem. 
Tomēr ar dažiem paņēmieniem var palēnināt akumulatora 
jaudas samazināšanās procesu.

• Vairumam DEWALT NiCd/NiMH akumulatoru lādētāju 
ir pieejama 10 stundu “atsvaidzes” programma, 
kuru ieteicams izmantot reizi nedēļā. Skatiet lādētāja 
rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai konkrētajam lādētājam ir 
šāda funkcija.

•  Nepakļaujiet instrumentu pārāk lielai slodzei.

•  Ja akumulatoru nav paredzēts lietot vairākus mēnešus, 
uzglabājiet to sausā vietā, kur gaisa temperatūra ir 4–20 
ºC.

Uzglabājot niķeļa akumulatoru, tam jābūt izlādētam tukšam, 
savukārt litija jonu akumulatoriem uzglabājot vienmēr 
jābūt pilnībā uzlādētiem. Ja ne, tad akumulatora pašizlādes 
gadījumā viena vai vairāku elementu spriegums var 
pazemināties zem kritiskā sprieguma līmeņa, tādējādi padarot 
akumulatoru par nelietojamu. Akumulatoru ieteicams īslaicīgi 
uzglabāt istabas temperatūrā. 

Kas ir “atmiņas efekts” un kā tas ietekmē instrumenta 
akumulatoru?

Atmiņas efekts” ir viens no vairākiem nosacījumiem, kas 
izraisa akumulatora kapacitātes zaudēšanu. “Atmiņas 
efekts” rodas no atkārtotām zemām izlādēm (akumulatora 
lietošana tiek pārtraukta pirms pilnas jaudas sasniegšanas) 
tajā pašā pielietojumā katru dienu (piemēram kā zobubirste 
vai elektriskais skuveklis). Elektroinstrumenti ar tieši tādu 
pašu slodzi reti tiek pakļauti zemām izlādēm, pateicoties to 
pielietojuma dažādībai. Liela daļa lietotāju, terminu “atmiņas 
efekts”, joprojām lieto nepareizi pie visa veida akumulatora 
veiktspējas samazināšanās gadījumiem. Ja NiCd un NiMH 
akumulatorus tas ietekmē. Tad Li-Ion akumulatorus nē! 

Vai pirms akumulatora uzlādēšanas tam jābūt pilnībā 
izlādētam?

Nevienu elektroinstrumenta akumulatoru nevajadzētu pirms 
uzlādēšanas pilnībā izlādēt, jo akumulatoru var drīzāk sabojāt, 
nevis paildzināt tā kalpošanas laiku. Ja lietotājs konstatē, 
ka NiCd vai NiMH akumulatora uzlādes līmenis ir krities, 
akumulators ir jāuzlādē. Litija jonu akumulatoru gadījumā 
akumulators (vai dažreiz arī instruments) automātiski atslēdz 
barošanu, tiklīdz jauda pazeminās zem noteikta līmeņa. Tas ir 
normāli, un šajā gadījumā akumulators ir jāuzlādē. 

Vai var lietot DEWALT akumulatorus ar to pašu voltāžu, 
bet ar savādāku ķīmisko sastāvu?

Tikai tādēļ, ka instruments tika nopirkts ar Li-Ion, NiCd vai 
NiMH akumulatoru nebūtu nenozīmē to, ka tas ir jāizmanto 
obligāti ar šāda tipa akumulatoru. Vislabāk šo faktu ir 
pārbaudīt, pie Jūsu DEWALT pārstāvja vai DEWALT servisa 
centrā, taču atcerieties, ja vēlaties mainīt savus akumulatorus 
Jums būs jāmaina arī lādētājs. 

Vai drīkst izmantot DEWALT akumulatorus ar tādu 
pašu voltāžu, bet ar savādāku kapacitāti (Ah) savā 
instrumentā?

Ampēr stundas, kas norādītas uz instrumenta rāda cik ilgi ta 
spēj darboties. Šos rādījumus var salīdzināt ar degvielas bāku 
automašīnām. Piemēram, 3.0Ah akumulators viennozīmīgi 
darbosies ilgāk kā 1.5Ah, bet pieņemot, ka voltāža un 
akumulatora tips ir vienāds. 

Vai jebkurš DEWALt lādētājs var tikt izmantots, lai 
uzlādētu DEWALT akumulatorus?

Nē. Dažādu tipu akumulātoriem ir jāizmanto dažādi lādētāji. 
Turklāt dažādi lādētāji spēj uzlādēt dažādas voltāžas 
lādētājus, vienmēr pārbaudiet pirms iegādes vai attiecīgais 
lādētājs derēs.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
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 Sajūga bojājumi var rasties nepareizas lietošanas 
gadījumā kā, piemēram:

• Uzgaļa izslīdēšana no nepareizas patronas novietošanas.

• Nodilums, kas rodas darbojoties ar instrumentu ļoti cietās  
virsmās.

• Ļaujot sajūgā sakrāties putekļiem (lai samazinātu putekļu 
iekļūšanas risku līdz minimumam, vienmēr iztīriet urbi pēc 
lietošanas).

• Rūsa, kas var tikt izraisīta turot instrumentu ilgstošā 
mitrumā.

• Ja izmantojiet nepareizus instrumentus, lai nomainītu 
sajūgu vai aksesuārus.

Sajūgs pārsvarā nav iekļauts garantijā, tikai tādos gadījumos, 
ja tas ir ražošanas defekts.were not manufactured to design 
specification limits.

MOTORS

Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas 
laiku, motoram ir dzesēšanas fēns. Šī 
dzesēšanas sistēma ir cieši saistīta ar 
darbības ātrumu. Pie normālas slodzes 
šis dzesētājs palīdz sasniegt norādītos 
griezienus vienas minūtes laikā. Pie ļoti 
lielām slodzēm motora darbības ātrums 
strauji krītas motors sakarst un tas var 
radīt motora pārkaršanu.

Lai izvairītos no pārkaršanas vienmēr 
vajadzētu darboties pie norādītajiem 
optimālajiem (RPM) apgriezieniem vienas 
minūtes laikā. Pārkarsis motors nekad 
nebūs iekļauts garantijas remontā, 
jo tas vienmēr ir saistīts ar nepareizu 
instrumenta lietošanu.

’SLĒDŽI & MIKROSHĒMU PLATES

Slēdži un mikroshēmu plates var būt 
statiski jūtīgas detaļas. Tādēļ tās vienmēr 
ir jāuzglabā un jāuzstāda izmantojot 
piemērotu statisko aizsardzību. Piezīme: 
Slēdži un mikroshēmu plates ir jūtīgas 
pret paaugstinātu spriegumu un siltumu, 
ko izraisa instrumenta pārslodze. Šāda 
veida bojājumi nekad netiek iekļauti 
garantijas remontā.

LĀZERI

Lāzeri var tikt laboti un kalibrēti tikai un 
vienīgi pie DEWALT autorizētā servisa 
pārstāvja, kas ir speciāli apmācīti to 
darīt. Nekādā gadījumā nemēģiniet veikt 
kalibrēšanu vai labošanu paša spēkiem.

Ja iekārtai ir bojājumi kā bojāts stikls vai 
bojāta rotējošā daļa, tad tas ir tādēļ, ka 
instruments ir bijis nosmests no lieliem 
augstumiem un tam nepienākas DEWALT 
garantijas serviss.

Ja iekārtai ir optiskā nobīde vai 
neatbilstība, lūdzu, iepazīstieties ar 
lietošanas pamācību sadaļā “kalibrācijas 
pārbaude” dažkārt arī saukta par 
precizitātes pārbaudi.

Ja sadaļā kalibrācijas pārbaude 
neatrodiet padomu kā labot šo situāciju, 
tad lāzeri ir nepieciešams nogādāt 
servisā un veikt kalibrāciju pie autorizētā 
DEWALT servisa meistara.

Ja baterijas ir atstātas iekšā instrumentā 
ilgākā laika periodā, kamēr instruments 
netiek lietots, tad lāzers var tik bojāts no 
iekšpuses ar koroziju – un šis bojājums 
netiek labots ar garantijas remontu.

Pārmērīga
izmantošana

Baterijas ar koroziju

Pārdedzināts motors

Sabojāts objektīvs

Bojāts sajūgs – vieglprātīga 
izturēšanās pret instrumentu

Sarūsējis sajūgs – atstāts novārtā 
nelabvēlīgos laikapstākļos

VADLĪNIJAS – SAJŪGS

12



Plašāka informācija pieejama www.2HelpU.com

Šī servisa mājas lapa, palīdzēs iegūt visu nepieciešamo informāciju 
par servisa iespējām un garantijas nosacījumiem:   
Tehniskā informācija par precēm:

• Lietošanas instrukcijas
• Tehniskā specifi kācija
• Rezerves detaļu saraksts
• Tehniskais zīmējums

Informācija par autorizētajiem servisiem un pārstāvjiem:
• Pārstāvju saraksts
• Kā atrast tuvāko pārstāvi
• Aģenta detaļas
• Karte, lai atrastu tuvāko aģentu

Kā autorizētajam dīlerim Jums ir pilna pieeja pie 
www.2helpU.com mājas lapā. Ar pieeju pie tehniskās 
informācijas, ilistrācijām un detaļu saraksts, 2helpU var 
atrast arī vadu diagrammas, lietošanas instrukcijas servisa 

instrukcijas, labošanas video pamācības un apmācību video. 
Informācijas apjoms atšķirās katram produktam un no 
informācijas atjaunošanas.

INFORMĀCIJA TIEŠSAISTĒ
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Q: Kādi instrumenti ir pieejami ar DEWALT trīs gadu 
garantiju?

A: Eiropas DEWALT elektroinstrumentu 3 gadu garantija ir 
pieejama elektroinstrumentiem, kas iegādāti pēc 2016. 
gada 1. janvāra, kas reģistrēti online sistēmā četru nedēļu 
laikā no pirkuma brīža. Vienādi garnatijas nosacījumi.   

Q: Kādi elektroinstrumenti nav pieejami ar papildus 2 
gadu garantiju?

A: Šādas elektroinstrumentu grupas nav iekļautas: 
Stiprinājumu instrumenti piem., naglotāji, akumulatori un 
lādētāji Pārbūvētus vai atjaunotus produktus identifi cē ar 
zīmi (factory rework vai/un “Q”)   
Kompresori un ģeneratori    
Šie instrumenti ir pieejami ar standarta viena gada 
garantiju.

        

 

Q: Ja elektroinstruments ir iegādāts pirms 2016. gada 
1. janvāra, kāda garnatija tiem ir?

A: DEWALT Eiropas elektroinstrumeniem, kas iegādāti 
pirms 2016. gada 1. janvāra tiek piemēroti 30.1.1. 
garantijas nosacījumi, ja vien elektroisntruments nav 
no XR piedāvājuma klāsta un uz tiem attiecās savādāki 
garnatijas nosacījumi ar pagarināto 3 gadu garantiju 

Q: Ja elektroinstruments tika iegādāts pirms 2016. 
gada 1. janvāra, tad tie var pretendēt uz trīs gadu 
garnatiju?

A: Nē. DEWALT Eiropas elektroinstrumenti kuri iegādāti pirms 
šī termiņa nevar pretendēt uz šo garantiju tā paredzēta 
elektroinstrumentiem, kas iegādāti pēc 2016. gada 1. 
janvāra.

Izmantojiet ‘http://www.dewalt.lv/3/’ lai pārlieinātos kuriem 
instrumentiem ir 3 gadu garantija
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Q: Ja DEWALT elektroinstruments tika iegādāts 
pēc 2016. gada 1. janvāra un tiem ir pievienota 
informācija par 30.1.1 garantiju lietošanas 
instrukcijā. Kāda garantija ir tiem piemērota?

A: DEWALT elektroinstrumentu PT 3 gadu garantija 
piemērota elektroinstrumentiem, kas iegādāti pēc 2016. 
gada 1. janvāra un reģistrēti 28 dienu laikā pēc pirkuma 
izdarīšanas brīža. Ja elektroinstruments nav reģistrēts 
online, tad tam tiek piemērota 1 gada garantija. 

Q: Vai patērētājs var reģistrēt savus 
elektroisntrumentus priekš DEWALT Eiropas 3 
gadu garantijas un saņemt 30.1.1 garantijas 
nosacījumus?  

A: Nē. Reģistrējot savu pirkumu DEWALT Eiropas 3 gadu 
garantijai, tas uzreiz piekrīt noteikumiem un nosacījumiem 
jaunajiem garantijas nosacījumiem un vairs neattiecās 
noteikumi DEWALT 30.1.1 politika no 01-01-2016.  
   

Q: Kas var reģistrēt DEWALT elektroinstrumentu 3 
gadu garantijai? 

A: DEWALT pagarinātajai garantijai var pieteikties gala 
patērētājs, kas iegādājies DEWALT elektroinstrumentu 
no autorizētā mazum vai vairumtirgotāja. Šīs garantija 
nav pārceļama. Tādējādi tā attiecās tikai uz DEWALT gala 
patērētāj, kas var reģistrēties un saņemt šo garantiju. 

Q: Vai atjaunotajiem produktiem ir pieejama 3 gadu 
garantija?

A: Atjaunotie produktiem nav pieejama 3 gadu garantija. 
Pārveidotiem vai atjaunotiem elektroinstrumentiem tiek 
piemērota zīme “Factory rework” un / vai “Q”.   
        

       

Q: Cik ilgi būs pieejama saite uz lejupielādes linku 
reģistrācijai savos sarakstos? 

A: Saite būs pieejama, kamēr garantijas periods ir aktīvs.  
 

Q: Cik ilgi būs pieejama 30.1.1 garantija?

A: 30.1.1 garantija ir pieejama visiem jaunajiem DEWALT 
elektroisntrumentiem, kas iegādāti pēc 2016. gada 1. 
janvāra. Un pagarinārā garantija attiecās uz visiem online 
reģistrētajiem pirkumiem, kas reģistrēti 28 dienu laikā no 
pirkuma brīža. 

Q: Vai instrumenti, kuri tiek izmantoti industriālām 
vajadzībām, netiek iekļauti 3 gadu garantijas 
nosacījumos?

A: Jā, instrumenti, kuri tiek izmantoti industriālām 
vajadzībām un kurus piegādā nomas uzņēmumiem, netiek 
iekļauti 3 gadu garantijas nosacījumos. Balstoties uz 
servisa vienošanos vai uzņēmumu savstarpēji noslēgto 
līgumu, tiem ir īpaši garantijas nosacījumi, kas ir precizēti 
piegādes līgumā. 

Q: Vai trīs gadu garantija ir pieejama Bluetooth 
akumulatoriem?

A: Nē. Akumulatoriem netiek piemēroti 3 gadu garantijas 
nosacījumi. XR garantija neattiecās uz šo piedāvājumu 
klāstu, Turklāt akumulatoru sistēmas nav pieejamas ar 
informāciju par detaļām. 

Q: Vai iespējams reģistrēties papildus 2 gadu 
garantijai ar pasta starpniecību? 

A: Nē, reģistrācija ir iespējama tikai online.

VISPĀRĒJIE BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
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Jūsu DEWALT servisa pārstāvis:

REĢISTRĒTIES

Dzeltenie un melnie krāsu konstrasti tiek izmantoti DEWALT
elektroisntrumentiem un aksesuāriem kā preču zīme/

LATVIJA Ulbrokas iela 42G, 
Rīga, LV-1021.
Tālr.: +371 67556949
Fakss: +371 67555140

www.2helpu.com

GARANTIJA 
UN SERVISS

Lūdzu iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem, 
kas tiek piedāvāti attiecīgajā tirgū.

www.                 .com


