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För att reparera ett verktyg under garanti måste alla i gult markerade celler uppfyllas.
* 3År – Ett giltigt garanticertifikat erfordras.

Finns ett vederhäftigt inköpsbevis tillgängligt?
(Kvitto eller faktura) Ja Nej

Är verktyget fortfarande inom garantitid? Ja Nej

Är verktyget CE märkt? Ja Nej

Har verktyget reparerats tidigare?
Har DEWALT originalreservdelar använts? Ja Nej

Har verktyget returnerats med det ursprungliga inköpsbeviset? Ja Nej

Är verktyget komplett med alla batterier och laddare etc? Ja Nej

Har skadan uppkommit genom felaktighet i material eller
fabrikation? Ja Nej

Uppvisar verktyget spår av hårt slitage eller missbruk? Ja Nej

Uppvisar verktyget spår av skador beroende på yttre påverkan
eller av främmande ämnen/partiklar? Ja Nej

Vilken typ av garanti tid gäller för verktyget? 1 år 3 år

Om det är en garantireparation under år 2 eller 3 – fi nns det ett
giltigt certifikat på förlängd garanti*? Ja Nej

CHECKLISTA VID GARANTIANSPRÅK
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AUKTORISERAD SERVICE
GARANTIRIKTLINJER 
INTRODUKTION

Detta häfte skall ses som en guide, och är avsett att användas 
av våra auktoriserade serviceagenter, för att hjälpa dem att 
skilja mellan slitna och missbrukade delar och delar som är 
behäftade med något tillverkningsfel. Detta är riktlinjer och 
identifierar inte alla feltyper.

Det slutgiltliga beslutet om att täcka kostnader under garanti, 
ges från den auktoriserade serviceagenten, lokal servicechef 
och DeWALT centralt.

Vid försändelse till en av våra auktoriserade servicverkstäder 
försäkra er om att lämplig förpackning används. Vi rätt att 
vägra garantianspråk om produkter / förpackningar anländer 
skadade till våra reparationscenter på grund av otillräcklig 
förpackning.

Exempel på specifika felorsaker ges och klassificeras 
som följer:

Defekt material eller 
tillverkning: Täckt av 
garantin

Överdriven förslitning eller 
missbruk: Ej täckt av 
garantin

Garantiregistrering - Verktyget måste registreras inom 
fyra veckor från köpet för att kvalificera sig för DeWALTs 
3-års garanti. Om verktyget inte är registrerat eller om inget 

registreringsbevis kan tillhandahållas gäller endast ett års 
garanti.

Datakoden krävs för att säkerställa att rätt verktyg har 
registrerats när verktyget ursprungligen köptes. Det är också 
nödvändigt när det finns tvister på inköpsbeviset, eftersom 
datumkoden anger när verktyget tillverkades.

Alla produkter (inkluderat verktyg, tillbehör och tillsatser) har 
datumkoder.

För alla garantianspråk måste datumkoden identifieras. 
Datumkoden består av 8 tecken.

Exempel på datumkoder:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Datumkoder kan placeras var som helst på utsidan av 
enheten. Datumkoden på verktyget ska matcha garanticertifi 
katet för eventuella krav under tre års garanti.

EXEMPEL PÅ DATUMKODER:
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DeWALT litar på kvaliteten hos 
sina elverktyg och erbjuder en 
enastående garanti för användare 
av produkten. Denna garanti gäller 
utöver och påverkar inte på något 
sätt dina avtalsmässiga rättigheter 
som yrkesmässig användare eller 
dina lagstadgade rättigheter som 
ickeyrkesmässig användare. Garantin 
gäller inom medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och Europeiska 
frihandelsområdet.

DeWALT europeiska PPT Garantivillkor 
finns tillgängliga hos DEWALTs kontor, 
säljare eller www.2helpU.com Om 
ditt elverktyg från DeWALT blir defekt 
på grund av felaktiga material eller 
felaktigt utförande inom 12 månader 
från inköpsdagen kan DeWALT, med 
förbehåll för garantivillkoren i paragraf 
2–4 nedan, byta ut alla defekta delar 
utan kostnad eller, efter vårt gottfi 
nnande, byta ut enheten utan kostnad.

DeWALT förbehåller sig rätten 
att avvisa anspråk under denna 
garanti som enligt det auktoriserade 
reparationsombudet inte beror på 
material- eller tillverkningsdefekter 
eller inte stämmer överens med 
de angivna villkoren i DeWALTs 
europeiska PT-garanti.

Om du vill göra en fordran, kontakta 
säljaren eller kontrollera var du hitar 
din närmaste auktoriserade DeWALT 
reparationsverkstad på hemsidan, 
i DeWALT-katalogen eller kontakta 
DeWALTs kontor på den adress som 
anges i bruksanvisningen.

En lista med auktoriserade DeWALT 
verkstäder samt detaljer angående vår 
service fi nns på: www.2helpU.com

1. DeWALTS ETTÅRIGA europeiska
PT-garanti

Om ditt elverktyg från DeWALT blir defekt på grund 
av felaktiga material eller felaktigt utförande inom 
12 månader från inköpsdagen kan DeWALT, med 
förbehåll för garantivillkoren i paragraf 2–4 nedan, 
byta ut alla defekta delar utan kostnad eller, efter 
vårt gottfi nnande, byta ut enheten utan kostnad.
2. Allmänna villkor 
2.1 DeWALTs europeiska PT-garanti är tillgänglig för 
den ursprungliga DeWALT produktanvändare som 
har köpt DeWALT produkterna från en auktoriserad 
europeisk DeWALT-återförsäljare för användning 
i sin bransch eller sitt yrke. DeWALTs europeiska 
PT-garanti är inte tillgänglig för personer som 
köper DeWALT-produkten för återförsäljning eller 
uthyrning.
2.2 Denna garanti får inte överlåtas. Den är 
endast tillgänglig för den ursprungliga DeWALT 
produktanvändaren som har köpt produkten på det 
sätt som anges i 2.1 ovan.
2.3 Garantin gäller för DeWALTs professionella 
elverktyg om inte dessa specifi kt är undantagna.
2.4 En produktreparation eller ett utbyte under 
denna garanti förlänger eller förnyar inte 
garantiperioden. Garantiperioden börjar från den 
ursprungliga inköpsdagen och slutar 12 månader 
senare.
2.5 DeWALT förbehåller sig rätten att avvisa 
anspråk under denna garanti som enligt det 
auktoriserade reparationsombudet inte beror 
på material- eller tillverkningsdefekter eller inte 
stämmer överens med de angivna villkoren i 
DeWALTs europeiska PT-garanti.
2.6 Frakt- och transportkostnader mellan DeWALT 
produktanvändaren och inköpsstället eller mellan 
DeWALT produktanvändaren och ett auktoriserat 
DeWALT-servicecenter omfattas inte av DeWALTs 
europeiska PT-garanti
3. Produkter som är undantagna från 

DeWALTS europeiska PT-garanti 
Bland de produkter som är undantagna från 
DeWALTs PT-garanti fi nns följande:
3.1 Produkter som inte är tillverkade enligt en 
europeisk DeWALT-specifi kation och importerade 
från en icke-auktoriserad återförsäljare från platser 
utanför Europeiska unionens medlemsstater och 
Europeiska frihandelsområdet.
3.2 Tillbehör som kommer i kontakt med den del på 
vilket arbete utförs anses vara förbrukningsvaror, 
t.ex. borrbits, sågblad, slipskivor.
3.3 Produkter som används för 
serieproduktionsapplikationer, levereras till 
uthyrningsföretag, under serviceavtal eller B2B-
kontrakt är undantagna och omfattas av de specifi 
ka garantivillkoren i leveransavtalet.
3.4 Produkter med varumärket DeWALT 
som levereras av partners som är föremål 
för produktspecifi ka garantivillkor. Se den 
dokumentation som medföljer produkten.
3.5 En produkt som levereras som en del av 
en verktygsuppsättning som lämnas in för 

garantireparation när tillverkningsdatumkoden för 
denna produkt inte stämmer överens med andra 
produkter i uppsättningen och/eller inköpsdagen.
3.6. Manuella handverktyg, kläder, personlig 
skyddsutrustning.
3.7 Produkter som används i produkt eller 
höganvändningsapplikationer eller – processer om 
de inte stöds av en DeWALT serviceplan.
4. Undantag från garantianspråk 
Anspråk under denna garanti kan avslås om:
4.1 Det inte skäligen kan visas för det auktoriserade 
DeWALT-serviceombudet att produktfelet beror på 
en material- eller tillverkningsdefekt.
4.2 Felet eller skadan beror på slitage som uppstår 
på produkten under normal användning. Se punkt
4.14. Alla produkter utsätts för slitage under 
användning. Ett korrekt produktval är viktigt.
4.3 Produktdatumkoden och serienumret inte kan 
verifi eras.
4.4 Det ursprungliga inköpsbeviset inte presenteras 
när verktyget lämnas in för reparation.
4.5 Skadan har orsakats av felaktig användning av 
produkten, inklusive fall, olyckor eller användning 
som inte stämmer överens med bruksanvisningen.
4.6 Skadan har orsakats av användning av ej 
godkända DeWALT-tillbehör eller förbrukningsvaror 
som inte preciseras i instruktionsmanualen.
4.7 En modifi kation av originalprodukten har ägt 
rum.
4.8 Faktiskt eller försökt reparationsarbete på 
produkten har utförts av någon annan än en 
auktoriserad DeWALT-servicetekniker, eller om 
en reparatör har använt reservdelar som inte är 
DeWALT-originaldelar.
4.9 Produkten har överbelastats eller användningen 
har fortsatt efter ett fel i en del av produkten
4.10 Användning har skett i onormala miljöer 
inklusive infl öde av vätskor och material
4.11 Underhåll eller service för att byta ut delar 
efter slitage inte har utförts.
4.12 Produkten returneras inkomplett eller med 
komponenter som inte är originalkomponenter 
monterade
4.13 Produktdefekten beror på en anpassning, 
justering eller montering som ska utföras av 
operatören, som beskrivs i bruksanvisningen. 
Alla produkter inspekteras och kontrolleras under 
tillverkningen. Alla produktskador eller feljusteringar 
som upptäcks vid leveransen måste omedelbart 
meddelas återförsäljaren.
4.14 Felet eller skadan beror på slitage på en 
komponent som uppstår under normal användning. 
Slitagekomponenter inkluderar, men är inte 
begränsade till, följande exempel
Gemensamma komponenter 
Kolborstar, Kabelset, Infästningar, Chuckar, Flänsar, 
Bladhållare, Förseglingar, O-ringar, Smörjmedel, Olja
Produktspecifi ka komponenter 
Serviceutrustning
Infästningsverktyg 
O-ringar, Drivarblad, Fjädrar, Bumpers

VAD ÄR DEWALTS POLICY ANGÅENDE GARANTI?
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UTVÄRDERA EN 
REKLAMATION  
– FÖRSTA STEGEN

Du måste ha ett bevis på 
inköpet innan du utvärderar 
en reklamation mot garantin.

Produkter som köpts 
utanför EU eller Europeiska 
frihandelsområdet, som inte 
är märkta med CE-märket, 
är inte täckta av DEWALT 
garantin.

DEWALT produkter måste 
bära CEmärkningen som 
visas härunder:

 
CE-märkningen är ett lagligt 
krav för produkter täckta av 
ett eller fler EU-direktiv som 
stipulerar dess användning. 
Det betyder att DEWALT har 
kontrollerat att produkten 
uppfyller kraven i tillhörande 
direktiver*.

* Exkluderar Laser och Pneumatik. 
Dessa verktyg behöver inte CE märkning.

Hammare 
Slagstycke och stämpel, Cylindrar, Verktygshållare, 
Spärrmekanismer
Slagverktyg
Städ, Bithållare, Mutterdragare
5. Framställning av ett garantianspråk 
5.1 För att framställa ett garantianspråk ska 
du kontakta din återförsäljare eller söka upp 
ditt närmaste DeWALT-auktoriserade DeWALT 
reparationsombud på www.2helpU.com.
5.2 DeWALT-verktyget måste återlämnas 
till återförsäljaren eller ett auktoriserat 
DEWALTreparationsombud med alla delar intakta, 
med det ursprungliga inköpsbeviset.
5.3 Det auktoriserade DeWALT reparationsombudet 
kommer att inspektera produkten och bekräfta om 
anspråket på reparation under garantin är giltigt 
eller ej.
5.4 Om utslitna komponenter upptäcks vid en 
garantireparation får reparationsombudet lämna 
en o! ert på reparationen eller utbytet av de utslitna 
komponenterna.
5.5 Om det inte säkerställs att produkterna 
underhålls på ett korrekt sätt kan framtida anspråk 
bli ogiltiga.
5.6 När reparationen är färdig kommer produkten 
att returneras till den plats där den lämnades in för 
reparation under denna garanti.
6. Ogiltiga garantianspråk
6.1 DeWALT förbehåller sig rätten att avvisa 
anspråk under denna garanti som enligt det 
auktoriserade reparationsombudet inte stämmer 
överens med de angivna villkoren i DeWALTs 
europeiska PT-garanti.
6.2 Om ett garantianspråk avslås av ett auktoriserat 
DeWALT-serviceombud kommer skälet till avslaget 
att kommuniceras tillsammans med en o! ert 
på verktygsreparationen Om ett garantianspråk 
avslås kan en avgift tas ut för att montera om och 
returnera den defekta produkten.
7. Ändringar av villkoren
7.1 DeWALT förbehåller sig rätten att granska 
och ändra sina garantipolicyer och -perioder 
samt reglerna om vilka produkter som omfattas 
av garantin utan varsel när DEWALT fi nner det 
lämpligt.
7.2 De gällande villkoren fi nns på www.2helpU.
com. Du kan även kontakta din lokala DEWALT-
återförsäljare, ditt auktoriserade reparationsombud 
eller ditt lokala DEWALT-kontor.

DEWALTS 3-åriga europeiska PT-garanti
The DeWALT Europeiska PT-garanti för din produkt 
kan förlängas från ett år till 3 år från inköpsdatum 
på följande villkor.
1. Registrering 
Produkten har registrerats av den ursprungliga 
DeWALT-produktanvändaren inom 4 
veckor efter köpet på www.DeWALT.eu/3. 
(kontaktuppgifter om DeWALT-produktanvändaren, 
verktygskatalognummer, serienummer och datakod 
krävs). Verktygsuppsättningar som omfattar ett 
antal olika verktyg är undantagna från registrering, 
medan enskilda verktyg i sådana uppsättningar 
måste registreras.
2. Allmänna villkor 
2.1 DeWALT europeiska 3-åriga PT-garanti 
är tillgänglig för den ursprungliga DeWALT 

produktanvändare som har köpt DeWALT 
produkterna från en auktoriserad europeisk 
DeWALT-återförsäljare för användning i sin bransch 
eller sitt yrke. DeWALTs europeiska 3-åriga 
PT-garanti är inte tillgänglig för personer som 
köper DeWALT-produkten för återförsäljning eller 
uthyrning.
2.2 Denna garanti får inte överlåtas. Den är 
endast tillgänglig för den ursprungliga DEWALT 
produktanvändaren som har köpt och registrerat 
produkten på det sätt som anges ovan.
2.3 Utöver de villkor som beskrivs i detta dokument 
gäller även de villkor som föreskrivs i DeWALTs 
europeiska PT-garanti.
2.4 En produktreparation eller ett utbyte under 
denna garanti förlänger eller förnyar inte 
garantiperioden. Den 3-åriga garantiperioden börjar 
på den ursprungliga inköpsdagen och slutar 36 
månader senare.
2.5 Genom att registrera produkten under DeWALTs 
europeiska 3-åriga PT-garanti accepterar DeWALT 
produktanvändaren de villkor som anges ovan 
och att produkten är undantagen från DeWALTs 
30-1-1-policy som upphävs 01-01-2016.   
3. Produkter som är undantagna från 
DeWALTs europeiska 3-åriga PT-garanti. 
Utöver de produktundantag som anges i DeWALTs 
europeiska PT-garanti, paragraf 3, är följande 
produkter med varumärket DeWALT också 
undantagna Infästningsverktyg, t.ex. spikpistoler, 
krutdrivna verktyg.

Batterier och laddare Återbyggda eller 
rekonditionerade produkter som identifi eras med 
ytterligare märkningar –

“omarbetad på fabrik” och/eller “Q”.  
Kompressorer och generatorer.

4. Framställning av ett garantianspråk 
4.1 För att framställa ett garantianspråk ska 
du kontakta din återförsäljare eller söka upp 
ditt närmaste DeWALT-auktoriserade DeWALT 
reparationsombud på www.2helpU.com.

4.2 DeWALT-verktyget måste återlämnas till 
återförsäljaren eller ett auktoriserat DeWALT 
reparationsombud med alla delar intakta, med det 
ursprungliga inköpsbeviset och ett giltigt europeiskt 
3-årigt garantiintyg.

4.3 DeWALT förbehåller sig rätten att avvisa anspråk 
under denna garanti som enligt det auktoriserade 
reparationsombudet inte beror på material- eller 
tillverkningsdefekter eller inte stämmer överens 
med de angivna villkoren i DeWALTs europeiska 
PT-garanti.

5. Ändringar av villkoren 
5.1 DeWALT förbehåller sig rätten att granska 
och ändra sina garantipolicyer och -perioder 
samt reglerna om vilka produkter som omfattas 
av garantin utan varsel när DeWALT fi nner det 
lämpligt.

5.2 DEWALTs gällande europeiska PT-garantivillkor 
fi nns på www.2helpU.com, hos din lokala DeWALT 
återförsäljare eller på ditt lokala DeWALT-kontor.
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DeWALT reparerar, kostnadsfritt, varje fel beroende på defekt 
material eller fabrikation inom 12 månader (om inte annan 
garantitid har angivits) från inköpsdatum.

Denna garanti täcker inte fel beroende på överdriven 
förslitning eller missbruk av produkten.

Denna garanti gäller inte när reparationer har utförts eller 
försökt att utföras av icke auktoriserade personer.

Skador på grund av felaktigt material eller fabrikation

DeWALT tillämpar mycket höga kvalitetsnormer på sina 
leverantörer och tillverkningsmoment, och 100% av alla 
produkter är testade innan de lämnar fabriken. Det fi nns 
emellertid tillfällen då fel i produktion kan uppstå. Där det 
efter besiktning hos auktoriserad service har konstateras att:

a) Komponenter som monterats felaktigt

b) En eller flera komponenter som inte har tillverkats 
i enlighet med produktionsbeskrivningen och ligger 
utanför specifikation, då säkerställer DeWALT‘s garanti att 
ovanstående fel repareras och att produkten injusteras i 
enlighet med tillverkarens specifikation..

Nedanstående exempel täcks inte av garantin:

SPRUCKEN BASPLATTA

SKADAT BATTERI

GARANTINS INNEBÖRD

TOLKNING AV
GARANTIPOLICYN
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Exemplen nedan är inte täckta av garantin:

SKADADE FJÄDRAR SLITNA SLAGSTIFT

SKADAT OCH SLITET SLAGSTYCKE ÖVERDRIVEN ANVÄNDNING, BRIST PÅ UNDERHÅLL

SLITAGE

DeWALT garanti täcker inte 
komponenter som varit utsatta för 
onormalt slitage. Normalt slitage syftar 
på det antal timmar produkten körts 
och i den miljö som den varit använd 
i. Omfattningen av slitaget kommer 
att fastställas av dig som auktoriserad 
service agent. 

Följande komponenter är exempel på 
sådana som kan utsättas för slitage, 
och som därför riskerar att inte bli 
täckta, om produkten utsatts för hårt 
bruk i relation till användningsområde 

och miljö som produkten blivit 
konstruerad för:

• Kommutator på rotorer

•  Lager

•  Strömbrytare

•  Slagstycken och fallvikter

•  Kopplingar

•  Returfjädrar

•  I allmänhet alla övriga delar som 
samverkar

 Följande komponenter täcks inte av 
garantin under förutsättning att de 
inte är felaktigt tillverkade. Detta 
fastställs av dig som auktoriserad 
service agent:

 • Kolborstar

 • Chuckar

 • Motorhus/Kapslingar

 • Kablar (Obs. Skadade kablar 
påverkar verktygets säkerhet och 
prestanda och leder till avslag på 
garantianspråk) Skadade fjädrar 
Slitna slagstift Skadat och
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MISSBRUK 
EXEMPEL PÅ MISSBRUK INKLUDERAR:
• Extrema stötar eller fall.

• Skador förorsakade av främmande föremål såsom: spik, 
skruv, sten, sand, fukt etc.

• Användning av fel verktyg för uppgiften.

• Förändring av verktygets specifikation.

• Långvarig exponering i miljöer som orsakar rost, korrosion, 
intern blästring, etc.

• Anslutning till felaktig nätspänning.

• Användning av felaktiga tillbehör, tillsatser eller batterier.

• Avsaknad av rekommenderat underhåll (speciellt hammare).

• Användning av felaktigt smörjmedel.

Serviceförsök av icke auktoriserade personer

Under inga som helst omständigheter ska en kund försöka att 
serva sitt eget verktyg under garantiperioden.

Ett sådant försök gör garantin ogiltig för detta verktyg.
Garantireparationer ska enbart utföras av en auktoriserad 
DeWALT serviceagent.

Allmänna riktlinjer

•  Ett kvitto eller faktura måste uppvisas. Klargör om 
dokumentet är det som lämnades när produkten inköptes, 
samt försäkra dig om att den ligger inom garantitid.

•  I vissa länder måste garantikort fyllas i och förses med 
verktyget som returneras under garantin.

•  Produkten måste ha använts i enlighet med 
bruksanvisningen

•  Alla garantianspråk måste uppvisa kundens namn, adress 
och telefonnummer.

•  Tjänster utförda under garanti förlänger eller förnyar inte 
garantitiden på verktyget.

•  Använd endast DeWALT original reservdelar

•  Acceptera inte garantianspråk på produkter som varit 
reparerade med icke original delar, likväl som med 
batterier av okänt ursprung.

•  Acceptera inte garantianspråk på verktyg som tappats, 
missbrukats eller skadats.

•  Artiklar som är sålda som en del av ett reklam/aktivitet set 
(exempelvis kläder eller elutrustning) vänligen kontakta 
din lokala servicechef för assistans.

Transporter

• För att skydda produkten under transport bör den 
returneras för reparation i sin original förpackning.

VATTENSKADAFEL VERKTYG FÖR UPPGIFTEN

TOLKNING AV GARANTIPOLICYN
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För att säkerställa maximal livslängd från batteriet finns det 
några riktlinjer som måste följas:

Kontrollera att användaren har följt följande riktlinjer:

1.  Batteriet uppnår optimal prestanda när den laddas vid 
rumstemperatur. Det bör inte laddas vid temperaturer 
under 4° C eller över 40° C. Under dessa förhållanden tar 
batteriet inte full laddning och kan skadas permanent.

2.  Om batteriet är varmt ska användaren låta det sitta 
ur laddaren i minst 2 timmar tills batteriet är vid 
rumstemperatur.

3.  Användaren ska inte försöka använda batteriet bortom 
den punkt där verktyget inte längre utför det kraft och 
vridmoment som behövs för jobbet. Detta kan orsaka 
djupurladdning av batteriet och permanent skada som 
förhindrar att batteriet tar full laddning. Användaren bör 
inte trycka in avtryckaren på verktyget för att tömma 
batteriet.

4.  Batteriet ska förvaras på en sval, torr plats. Om 
temperaturen överstiger 49° C, kan det sänka batteritiden.

5.  Användaren ska periodvis ladda batteriet över natten för 

att dra full nytta av 3-stegs laddningssystemet för optimal 
körtid och batterilivslängd.

6.  Batterikontakterna ska skyddas med hjälp av lagerkåpan 
när de inte används (varning: Lämna inte lös metalldel i 
satsen nära batterikontakterna).

7.  Batterilås ska skyddas mot missbruk eller extrem 
förorening som kan påverka låsningen av batteriet i 
verktyget.

8.  Överbelastning av maskinen. Om du överbelastar 
maskinen kan det leda till att batteriet laddas ur vilket kan 
resultera i permanent skada på battericellerna.

9.  Batteriet ska inte förvaras på laddaren.

10. Batteriet ska förvaras bort från direkt solljus.

 
Där det klart framgår att dessa riktlinjer inte har följts 
kommer inte några resulterande skador på batteriet eller låg 
prestanda att täckas av garantin.

Batterier som godkänts enligt garantin skall skickas in tillsammans med både 
maskin och laddare.

BATTERIER - UTRUSTNING

Batterierna ska testas med hjälp av DeWALTs rekommenderade testutrustning 
tillgänglig från DeWALT. Garanti Batteriutbyte bör endast utföras av agenter som 
använder DeWALT-godkända processer och testutrustning. Kontakta din lokala 
servicechef för ytterligare information.

Skadat batteriTappat batteri orsakar
allvarliga skador

DeWALT rekommenderade 
testutrustning

Gamla laddare återanvänd
med helt ny borrmaskin

BATTERIER – ALLMÄN SKÖTSEL
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XR FLEXVOLT – även om det är 54V, kommer det att testas vid 18V

Kunden ger batteriet 
till agent

Agent begär laddare och verktyg 
om det inte erbjuds av kunden.

Agent undersöker skick 
på batteri och kontrollerar 

inköpsbevis

Placera batteriet på kundens 
laddare i 2 minuter. Indikerar 
LED-lampan “byt batteri”?

Uppfyller batteriet garantikriterierna?

OMFATTAS EJ AV GARANTI, RETURN-
ERA TILL KUNDEN

INGA PROBLEM, RETURN-
ERA TILL KUNDEN

Om LED-lampan indikerar 
“För varmt/kallt batteri” 
– vänta tills batteriet når 
rumstemperaturen och 

försök igen.

Placera batteriet i verktyget 
och kör funktionalitetstestet 

(ladda i 5 minuter om det 
behövs). Huruvida verktyget 

fungerar kan ge en 
indikation på problemet.

Anslut batteriet och verktyget 
till motortestaren. Kontrollera 
efter stabil spänning och för 

lastström. Prova alla växlar och 
riktningar.

Är allt enligt
specifikationer?

Har kunden klagat över 
dålig driftstid?

VARNING!
Använd aldrig DEWALT testutrustning för att 
ladda ett DEWALT Li-ion batteri Använd alltid 
den rekommenderade DEWALT-laddaren.

BATTERISPECIFIKATION

ANGIVEN
BATTERIKAPACITET

MIN AH
SPECIFIKATION

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 BATTERISPÄNNING ANTAL  CECELLER

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

Kontrollera batteriet mot agen-
tens laddare. Samma problem?

BYT UT BATTERI

NEJ

Ladda batteriet
fullt

Är batteriet enligt
specifikationer?

BATTERITEST PROCESS

Kör 
cellkontrollprogram
och kapacitetsprov

på DEWALTs
rekommenderade

batteritester.
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Hur skadas batterierna?

Oftare att batteripaket inte fallerar på grund av ålder. Deras 
kapacitet minskar till en punkt där batteripaketet inte kan 
tillhandahålla användbar körtid per laddning. Andra fel 
inkluderar överhettning av batteriet, kortslutning och skador 
på grund av plötsliga stötar. 

Vad kan jag göra så att mina batterier förblir prima så 
länge som möjligt?

Batterier försämras under den första användningstiden. Detta 
är naturligt och vanligt för alla batterier från alla tillverkare. 
Emellertid så finns det sätt som kan hjälpa batteriet att 
försämras långsammare.

•  De flesta DEWALT NiCd/NiMH laddar över ett 10 timmars 
“uppfräschningsprogram” som skall användas varje 
vecka. Se manualen för att ta reda på om denna funktion 
fi nns hos din laddare.

•  Överladda inte ditt verktyg.

•  Förvara dina batteripaket på en torr plats mellan 4 och

20 ºC om det inte skall användas under några månader.

Nickelbatterier skall förvaras oladdade medan Li-jonbatterier 
alltid skall förvaras fulladdade. Om inte så finns den en risk 
att självurladdningen av paketet kan orsaka att en eller fler 
celler går under kritisk spänning och därmed gör batteriet 
oanvändbart. För normala korta lagringsperioder – är 
rumstemperatur önskvärt. 

Vad är “minneseffekt” och påverkar det elverktygens 
batterier?

Minne är ett av många förhållanden som orsakar förlust 
av körtid. Minne skapas från mindre urladdningar 
(batterianvändningen avslutas innan full kapacitet levereras) 
i exakt samma applikation (dvs tandborste eller elektriska 
rakapparater) dagligen. Mindre urladdningar under exakt 
samma belastning sker sällan på elverktyg på grund av 
de olika applikationerna. De fl esta användare använder 
fortfarande termen “minne” felaktigt för alla typer av 
reducerat batteri.      
Även om NiCd- och NiMH-batterier kan påverkas av detta, 
Li-Ion-batterier gör inte det. 

Skall ett batteri laddas ur helt innan det laddas?

Inga strömbatterier skall laddas ur helt innan laddning, det är 
mer troligt att det skadar batteripaketet mer än det förlänger 
batteripaketets livslängd. För NiCd och NiMH batterier där 
användaren märker en energiminskning bör batteriet placeras 
i laddaren. Med Li-jon batterier stängs batteriet (eller ibland 
verktyget) av automatiskt när strömmen sjunker under en 
fast punkt. Detta är normalt och är det tillfälle när det skall 
placeras i laddaren.     
 

Kan jag använda ett DEWALT-batteri med samma 
spänning men olika kemi i min produkt?

Bara för att ditt verktyg köptes med ett Li-Ion, NiCd- eller 
NiMH-batteri innebär det inte att inte att det inte kan 
användas med någon av de andra kemikalierna. Det är bäst 
att kontrollera kompatibilitet med din lokala återförsäljare 
eller DEWALT Service Team och även överväga om du måste 
uppgradera din laddare om du uppgraderar dina batterier. 
 

Kan jag använda ett DEWALT-batteri med samma 
spänning men olika kapacitet (Ah) i min produkt?

Kapaciteten (eller antalet Amp-timmar) som ett batteri har är 
relevant för hur lång driftstid du får. Det är ofta jämfört med 
bränsletanken hos en bil. Ett 3,0 Ah batteri har betydligt mer 
körtid än ett 1,5 Ah batteri, men förutsatt att spänningen och 
batterityp är densamma och du har kontrollerat kemi som 
ovan – det kommer att vara kompatibelt. 

Kan alla DEWALT-laddare användas för att ladda alla 
typer av DEWALT-batterier?

Nej. Olika laddare är lämpliga för användning med olika 
batterier. Även om många laddare laddar många spänningar 
och kemikalier är det bäst att kontrollera kompatibilitet med  
din lokala återförsäljare eller DEWALT Service Team om du är 
osäker.

BATTERI -VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
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Skador på chuckar kan uppkomma beroende 
på olämpliga användningar, missbruk eller 
oförsiktighet, till exempel:

• Slirning beroende på felaktig åtdragning av verktyg i 
chucken.

• Körning med chucken dikt an mot murverk eller andra 
hårda ytor som orsaker förslitning.

• Intrång av främmande partiklar som byggts upp i chucken.

• Rost förorsakat av olämplig eller lång exponering av fukt.

• Om du försöker ta bort chucken eller tillbehören med 
hjälp av felaktiga verktyg, till exempel genom att använda 
en skruvmejsel Chuckar är normalt förslitningsartiklar och 
täcks inte av garantin. Chuckar som inte är tillverkade enligt 
konstruktionsbeskrivningen täcks av garantin.

MOTORER

För att fungera länge utan problem, är 
motorn utrustad med en fläkt. Systemets 
kylningseffekt är direkt förbunden till 
hastigheten. Ju större belastning som 
läggs på en motor desto mer energi 
krävs för att hålla uppe varvtalet. 
Om motorhastigheten sänks och 
kylningseffekt minskar kan det leda till 
en kritisk överhettning.

För att undvika överhettning, ska motorn 
alltid vara i stånd att rotera så nära 
sitt märkvarvtal (RPM) som möjligt och 
således tillåta kylsystemet att arbeta 
effektivt under driftstiden av verktyget. 
En överhettad motor, som aldrig är ett 
garantifel, är nästan alltid en indikering 
på en felaktig användning av verktyget 
(medvetet eller omedvetet), eller ett 
felaktigt val av verktyg för en specifik 
användning.

STRÖMBRYTARE OCH KRETSKORT

Strömbrytare och kretskort kan vara 
känsliga för statisk elektricitet. Som 
sådana skall de alltid förvaras och 
monteras genom att använda lämplig 
skyddsutrustning.

Observera att dessa komponenter också 
är känsliga för höga strömtoppar och 
värme som förorsakats genom överlast. 
Sådana typer av fel omfattas inte av 
garantin.

LASER

Laser får endast repareras/kalibreras av 
auktoriserade agenter, som är utbildade 
och certifierade av DEWALT. Försök 
inte att reparera eller kalibrera en 
produkt om du inte har kunskap och rätt 
utrustning. 

Om produkten uppvisar fysiska 
skador som sprickor i glas eller 
krökt laserhuvud, så är det orsakat 
av fall och får inte accepteras under 
garanti. Om produkten uppvisar 
optisk missvisning, referera till 
bruksanvisningens kalibreringskontroll 
(ibland kallad noggrannhetskontroll).
Om kalibreringskontrollen inte löser 
problemet måste lasern servas 
och kalibreras av en auktoriserad 
serviceagent.     
Om batterierna har lämnats inuti under 
en längre tid när lasern inte använts kan 
det orsaka korrosion – detta omfattas 
inte av garantin.

Överdriven användning

Korroderade batterier

Bränd motor (överbelastad)

Sprucken lins

Skadad chuck
– verktyget har inte underhållits

Rostig chuck
– lämnad ute i väder

RIKTLINJER – CHUCKAR
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Information finns tillgänglig på: www.2helpU.com

Vår servicehemsida, 2helpU, ger dig allt du behöver veta om
DEWALT service:
Tekniska data om våra produkter:

• Bruksanvisningar 

• Produkternas tekniska egenskaper

• Reservdelslistor

• Tekniska ritningar

Vårt servicenätverk:
• Våra auktoriserade verkstäder
• Hitta din närmaste auktoriserade verkstad
• Detaljerad information om verkstäderna
• Karta för att finna din auktoriserade verkstad

Som en auktoriserad verkstad har du full tillgång till 
www.2helpU.com via Tool Commerce. I anslutning till teknisk 
information, ritningar och reservdelslistor finns också 
kopplingsscheman, bruksanvisningar, reparationsinstruktioner, 

servicebulletiner, reparationsvideos, reparationsanimationer 
och träningsinformation. Informationsnivån varierar mellan 
produkterna och uppdateras regelbundet.

INFORMATION PÅ NÄTET
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Q: Vilka produkter omfattas av DEWALTs 3-års 
garanti?

A: DeWALTs Europeiska PT 3-års garanti gäller för godkända 
DeWALT-verktyg som köpts efter 1 januari 2016 som har 
registrerats online inom 4 veckor från inköpsdatumet. 
Villkor gäller.      
 

Q: Om elverktyget köptes före den 1 januari 2016, 
vilken garanti är det berättigat till?

A: DEWALT elverktyg köpta före 1 januari 2016 omfattas av 
30.1.1 garantipolicyn om inte verktygen har registrerats 
enligt XRs produktgarantipolicy där garantiperioden 
förlängs till 3 år från inköpsdatum.

         
        
        
        

 

Q: Vilka elverktyg ingår inte i ytterligare 2 års garanti?

A: Följande elverktygsgrupper är exkluderade: 
Infästningsverktyg, t.ex. spikpistoler, krutdrivna verktyg, 
batterier och laddare Återbyggda eller rekonditionerade 
produkter som identifi eras med ytterligare märkningar 
– “omarbetad på fabrik” och/eller “Q”. Kompressorer 
och generatorer. Dessa produkter omfattas av DEWALTs 
standard 1-års garanti. 

Q: Om elverktyget köptes före den 1 januari 2016 är 
det berättigat till 3-års garanti?

A: Nej. DEWALTs Europeiska PT 3-års garanti gäller för 
DEWALT-verktyg som köpts efter 1 januari 2016 och har 
registrerats online inom 4 veckor från inköpsdatum. Villkor 
gäller.

Besök ‘mydewalt.dewalt.se’ för att kontrollera 
om ett verktyg är berättigat till 3-års garanti

ALLMÄNNA FRÅGOR OCH SVAR
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Q: Om elverktyget köptes efter den 1 januari 2016 
och det har information om 30.1.1-garantin i deras 
bruksanvisning. Vilken garanti är de berättigade 
till?

A: DEWALTs Europeiska PT 3-års garanti gäller för 
berättigande produkter som köpts efter den 1 januari 
2016 om de registreras online inom 28 dagar efter 
inköpet. Om verktyget inte har registrerats gäller 
standard 1 års garanti. Om produkten levereras med 
information om 30.1.1 garantipolicyn och produkten inte 
har registrerats kan en garantikrav för en produktdefekt 
under 30.1.1 övervägas av reparationsagenten. Genom att 
registrera produkten enligt DEWALTs Europeiska PT 3-års 
garanti accepterar du att produkten är utesluten från 
DEWALT 30.1.1-policyn upphävdes 1 januari 2016. 

Q: Kan en kund registrera sin produkt för DEWALTs 
Europeiska PT 3-års garanti och kräva enligt 30.1.1 
garanti?

A: Nej. Genom att registrera produkten enligt DEWALTs 
Europeiska PT 3-års garanti accepterar DEWALTs 
produktanvändare villkoren och att produkten är utesluten 
från DEWALT 30.1.1-policyn, som upphävdes 01-01-2016. 
   

Q: Vem kan registrera en DEWALT-produkt för en 3 års 
garanti? 

A: Den förlängda 3-års garantiregistreringen måste göras av 
DEWALTs slutanvändare som har köpt DEWALT-elverktyget 
från en auktoriserad DEWALT europeisk återförsäljare för 
användning under sin handel eller yrke. Garantin kan inte 
överföras. Därför kan endast den ursprungliga DEWALT 
slutanvändaren göra registrering och anspråk enligt 
garantin.      
 

Q: Inkluderas rekonditionerade produkter för 3-års 
garanti?

A: Rekonditionerade produkter är undantagna från 
3-års garantin. Ombyggda eller rekonditionerade 
produkter identifi erade med ytterligare märkningar - 
“Fabriksreparation” och / eller “Q”.    
        
 
 
 

Q: Hur länge kommer nedladdningslänken för 
registreringsformuläret att fi nnas tillgänglig i 
deras verktygslistor?

A: Länken kommer att vara tillgänglig tills garantiperioden 
har löpt ut. 

Q: Hur länge kommer vi att täcka 30.1.1-garantin? 

A: 30.1.1-garantin har dragits tillbaka på alla nya 
DEWALTprodukter som köpts från och med 1 januari 
2016. För produkter som köpts före den 1 januari 2016 
kommer DEWALT fortsättningsvis att tillhandahålla stöd 
under 30.1.1-garantin i 12 månader från dagen för 
inköp. DEWALT Europeiska PT 3 års garanti gäller för 
berättigade produkter som köpts efter 1 januari 2016, 
om de registrerats online inom 28 dagar efter inköpet. 
Om verktyget inte har registrerats gäller standard 1 års 
garanti. Om produkten levereras med information om 
30.1.1 garantipolicyn och produkten inte har registrerats 
kan en garantikrav för en produktdefekt under 30.1.1 
övervägas av reparationsagenten. Genom att registrera 
produkten enligt DEWALTs europeiska 3 års garanti för 
elverktyg accepterar du att produkten är utesluten från 
DEWALTs 30.1.1-policy upphävd den 1 januari 2016. 

Q: Exkluderas produktionsverktyg i villkoren för 3 års 
garanti?

A: Ja, produkter som används för 
serieproduktionstillämpningar, byggnadsställningar, 
levereras till hyresföretag, enligt tjänsteavtal eller 
Business to Business-kontrakt är uteslutna och omfattas 
av de särskilda garantivillkor som anges i leveransavtalet. 
 

Q: Täcker 3-års garantin upplåsning av mitt 
Bluetoothbatteri hos en serviceagent?

A: Nej. Batterier är uteslutna från den aktuella 3-åriga 
XR-garantin och kommer också att uteslutas enligt den 
nya 3-års garantin. Vidare innehåller inte batteriet någon 
information om verktyget som det har levererats med. 

Q: Är det möjligt att via post registrera sitt verktyg för 
ytterligare 2 års garanti?

A: Svar: Registreringen är tyvärr endast möjlig via vår 
hemsida.

ALLMÄNNA FRÅGOR OCH SVAR
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Din DEWALT serviceverkstad:

REGISTRERA NU

Den gul/svarta färgkombinationen använDs på DeWalts vertyg

och tillbehör som ett varumärke.

Box 94, 431 22 Mölndal, Sverige
Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal, Sverige
Kundservice: 031- 68 60 60
kundservice.se@sbdinc.com

www.2helpu.com

GARANTI 
OCH SERVICE 

Se aktuella villkor för din marknad.

www.                 .com


