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Za garancijsko popravilo orodja, morajo biti vaši odgovori skladni z vsemi zgoraj rumeno označenimi celicami.
* 3 leta - zahteva veljavno potrdilo podaljšane garancije.

Je razpoložljivo originalno dokazilo o nakupu? Da Ne

Je orodje še v garancijskem roku? Da Ne

Ima orodje oznako CE? Da Ne

Je bilo orodje predhodno že na popravilu?
So bila uporabljeni originalni deli DEWALT? Da Ne

Je bilo orodje vrnjeno z originalnim dokazilom o nakupu? Da Ne

So vsi deli enako stari – baterije, polnilci itd.? Da Ne

Je bila okvara povzročena zaradi napake v
materialu ali načina uporabe? Da Ne

Ali orodje kaže znake prekomerne obrabe ali zlorabe? Da Ne

Ali orodje kaže znake poškodb povzročenih zaradi zunanjih
vplivov ali tujih delov? Da Ne

Kakšne vrste garancije ima orodje? 1 LETO 3 LETI

Če gre za garancijsko popravilo v 2. ali 3. letu – obstaja
veljavno potrdilo podaljšane garancije?* Da Ne

SEZNAM ZA PREVERJANJE GARANCIJE
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POOBLAŠČENI SERVISNI PARTNER
GARANCIJSKA NAVODILA

UVOD

Ta dokument služi kot referenčno navodilo za naše 
pooblaščene servisne partnerje, kot pomoč pri razlikovanju 
obrabljenih delov, napačno uporabljenih delov in okvarjenih 
dele za namene plačila garancijskega servisa. To so le 
smernice in ne zajemajo vse vrste okvar.

Odločitev glede odobritve garancije je na strani 
pooblaščenega servisnega partnerja. V primeru spora je 
končna odločitev v rokah vodje lokalnega servisa.

Če izdelek pošiljate servisnemu centru v lasti našega podjetja, 
vas prosimo, da se uporabi ustrezno pakiranje. Pridržujemo si 
pravico do zavrnitve garancijskih zahtevkov v primeru prejetja 
poškodovanih proizvodov zaradi neprimernega pakiranja.

Primeri posebnih vzrokov za okvare so razvrščene kot 
sledi:

Pomanjkljivi materiali 
ali proizvodnja: Krito z 
garancijo

Obraba ali zloraba orodja: 
Niso zajete v garancijo

Garancijska registracija – Orodje mora biti registrirano v 
roku štirih tednov od nakupa, da izpolnjuje pogoje za 3-letno 
garancijo DEWALT. Brez registracije ali brez predložitve 
potrdila glede registracije velja samo 1 leto garancije.

Datumska koda je potrebna za zagotovitev, da je bilo 
registrirano ustrezno orodje, ko je orodje kupljeno v redni 
prodaji. To je potrebno tudi, če obstajajo spori o dokazilo o 
nakupu, saj datumska koda označuje kdaj je bilo orodj e 
izdelano.

Vsi izdelki (vključno z orodji, priborom in priloženimi deli) 
imajo datumsko kodo. Za vse garancijske zahtevke mora 
obstajati možnost zaznave datumske kode. Datumsko kodo 
sestavlja 8 znakov.

Primer datumske kode:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Datumske kode se lahko nahajajo kjerkoli na zunanji enoti. 
Datumska koda na orodju se mora ujemati s podatki v 
garancijskem potrdilu pri vseh zahtevkih v skladu z 3-letno 
garancijo.

PRIMERI DATUMSKE KODE:
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DEWALT 1-LETNA GARANCI-
JA ZA EVROPSKA   
ELEKTRIČNA ORODJA 

DEWALT je prepričan o kakovosti 
svojih izdelkov in ponuja izjemno 
garancijo za profesionalne uporabnike 
izdelka. Ta garancijska izjava je 
dodatek in v ničemer ne ogroža vaših 
pogodbenih pravic kot profesionalnega 
uporabnika ali vaših zakonskih pravic 
kot zasebnega ne-profesionalnega 
uporabnika. Garancija velja na 
ozemljih držav članic Evropske unije in 
Evropskega brezcarinskega območja. 

V odvisnosti od pogojev DEWALT 
evropske garancije elektičnih orodij 
(EO), pogojev lokalne enote DEWALT, 
prodajalca ali pogojev na www.2helpU. 
com, če se DEWALT izdelek okvari 
zaradi napak v materialu ali izdelavi v 
12 mesecih od dneva nakupa, lahko 
DEWALT zamenja vse poškodovane 
dele brezplačno ali, po lastni presoji, 
brezplačno izdelek zamenja.

DEWALT si pridržuje pravico, da zavrne 
vsak zahtevek na podlagi te garancije, 
ki po mnenju pooblaščenega 
servisnega partnerja ni v skladu z 
DEWALT evropskimi garancijskimi 
pogoji.

Če želite vložiti zahtevek, se obrnite na 
prodajalca ali preverite lokacijo vašega 
najbližjega pooblaščenega DEWALT 
servisnega partnerja na spletu oz. 
V katalogu DEWALT ali se obrnite 
na vašo DEWALT enoto na naslovu, 
navedenem v navodilih za uporabo.

Seznam pooblaščenih DEWALT 
servisnih partnerjev in vse podrobnosti 
glede poprodajnega servisa so na voljo 
na internetni strani : www.2helpU.com

1. ENOLETNA DEWALT Evropska EO 
garancija
Če se vaše DEWALT električno orodje okvari zaradi 
napake v materialih ali izdelavi znotraj 12 mesecev 
od dneva nakupa, lahko DEWALT, v odvisnosti 
od garancijskih pogojev omenjenih v spodnjih 
razdelkih 2 do 4, brezplačno zamenja vse okvarjene 
dele ali, odvisno od naše presoje, brezplačno 
zamenja izdelek.
2. Splošni pogoji 
2.1 DEWALT Evropska garancija EO velja za 
uporabnike originalnih DEWALT proizvodov, kateri 
so DEWALT proizvode kupili od pooblaščenih 
DEWALT evropskih trgovcev, za uporabo v okviru 
svoje obrti ali poklica. DEWALT Evropska garancija 
EO ne velja za osebe ki so izdelek DEWALT kupile 
za preprodajo ali dajanje v najem.
2.2 Ta garancija ni prenosljiva. Velja samo za 
uporabnike originalnih DEWALT izdelkov, ki so 
izdelek kupili kot je opredeljeno v zgornji točki 2.1.
2.3 Garancija velja za DEWALT profesionalna 
električna orodja razen če to ni posebej izključeno.
2.3 Popravilo izdelka ali zamenjavo pod to 
garancijo ne podaljša ali obnovi garancijske dobe. 
Garancijska doba se začne od datuma prvotnega 
nakupa in se konča 12 mesecev kasneje.
2.4 DEWALT si pridržuje pravico, da zavrne vsak 
zahtevek na podlagi te garancije, ki po mnenju 
pooblaščenega servisnega partnerja ni posledica 
pomanjkljivosti napake v materialu ali izdelavi oz. ni 
v skladu s pogoji DEWALT Evropske garancije EO.
2.5 Transportni stroški med uporabnikom DEWALT 
izdelka in mesto nakupa ali med uporabnikom 
DEWALT izdelka in pooblaščenim servisnim 
partnerjem DeWalt niso zajete v garancijo DEWALT.
3. Izdelki izključeni z DEWALT Evropske 
garancije EO 
Izdelki, ki so izključeni z DEWALT Evropska 
garancije EO so:
3.1 Izdelki, ki niso izdelani skladno z evropsko 
specifi kacijo DEWALT in so uvožene s strani 
nepooblaščenega prodajalca z lokacije izven držav 
članic Evropske Unije in Evropskega območja proste 
trgovine.
3.2 Oprema za stik z obdelovancem ki se šteje za 
potrošni material, npr svedri, žage in abrazivni diski.
3.3 Proizvodi, ki se uporabljajo za serijsko 
proizvodnjo, dobavljene podjetjem v skladu s 
sporazumi ali medpodjetniškimi pogodbami so 
izključeni in so predmet posebnih garancijskih 
pogojev določenih v pogodbi o dobavi.
3.4 Izdelki blagovne znamke DEWALT, dobavljenih s 
strani partnerjev, ki so predmet posebnega jamstva 
ali garancijskih pogoji. Glejte dokumentacijo, ki je 
priložena izdelku.
3.5 Proizvod dobavljen kot del kompleta 
predloženega za garancijsko popravilo, ko 
datumska koda tega izdelka ni v skladu z drugimi 
proizvodi v kompletu in / ali datumom nakupa.
3.6. Ročna orodja, oblačila, osebna zaščitna 
oprema.
3.7 Izdelki, ki se uporabljajo v proizvodnji ali 
procesih intenzivne uporabe, razen če je to podprto 

s servisnim načrtom DEWALT.
4. Izvzetja z garancijskega zahtevka 
Zahtevki iz te garancije se lahko zavrnejo, če:
4.1 Pooblaščenemu servisnemu partnerju ni 
mogoče utemeljeno dokazati, da je izdelek okvarjen 
zaradi materiala ali proizvodne napake.
4.2 Okvare ali poškodbe zaradi obrabe ali 
dotrajanosti, ki nastanejo na izdelku med normalno 
uporabo. Glej točko 4.14. Vsi izdelki so predmet 
obrabo med uporabo. Pomembna je pravilna izbira 
produkta.
4.3 Datumsko kodo in serijske številke ni mogoče 
preveriti.
4.4 Originalni račun kot dokazilo o nakupu ni 
predočen, ko je orodje predano na popravilo.
4.5 Škoda zaradi zlorabe izdelkov, vključno z padci, 
nesrečami ali aplikacijami, ki niso skladni z navodili 
za uporabo.
4.6 Poškodbe zaradi uporabe pribora, ki niso 
odobreni s strani DEWALT-a ali dodatkov oz. 
potrošnega materiala, ki niso specifi cirani v 
priročniku za uporabo.
4.7 Vsak izdelek, na katerem je bila opravljena 
sprememba originalnega proizvoda.
4.8 Vsak izdelek, kjer je dejanski ali poskus 
popravila na izdelku bil izveden s stani 
nepooblaščenega servisnega partnerja DEWALT ali 
če niso bili uporabljeni neoriginalni deli DEWALT.
4.9 Izdelek, ki je bil preobremenjen ali pri katerem 
se je nadaljevalo z uporabo po delni okvari
4.10 Uporaba v nenormalnih okoljih, vključno z 
vdorom tekočin in materialov.
4.11 Pomanjkanje vzdrževanja ali servisiranja z 
zamenjavo delov, ki so predmet obrabe.
4.12 Proizvod vrnjen nepopoln ali opremljen z ne-
originalnimi sestavnimi deli.
4.13 Izdelek, katerega pomanjkljivost je posledica 
uravnave, prilagoditve ali montaže, ki bi jih po 
navodilih za uporabo moral izvesti uporabnik. Vsi 
izdelki so pregledani in preverjeni med proizvodnjo. 
Vsako poškodbo ali napačno nastavitev izdelka 
ugotovljena ob dostavi, je potrebno nemudoma 
sporočiti prodajalcu.
4.14 Okvara ali škoda zaradi obrabe sestavnega 
dela, nastale med normalno uporabo. Med 
komponente, ki so predmet take obrabe 
vključujemo, vendar niso omejeni na naslednje 
primere:
Običajne komponente
Grafi tne ščetke, kabli, ohišja, vpenjalne glave, 
prirobnice, držala/nosilci nožev, tesnila, O-ring 
tesnila, mast
Specifi čne komponente izdelka
Servisni komplet
Orodja za zatiskanje
O-ring tesnila, nosilci rezil, vzmeti, blažilniki
Kladiva 
Vmesni kos/nakovalo – bat, cilinder/valj, držalo
orodja, raglja
Udarna orodja

KAJ JE DEWALT GARANCIJSKA POLITIKA?
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PREVERJANJE 
ZAHTEVKA – 

PRVI KORAKI

Pred preverjanjem vsakega 
garancijskega zahtevka 
morate pridobiti potrdilo 
o nakupu. Izdelki kupljeni 
izven EU ali Evropskega 
prostocarinskega območja, 
ki niso označeni z oznako CE, 
niso zajeti v okviru garancije 
DEWALT. Izdelek DEWALT 
mora imeti oznako CE, kot je 
prikazano spodaj:

Oznaka CE je pravna 
zahteva za proizvode, ki 
jih obravnava ena ali več 
evropskih direktiv, ki urejajo 
njegovo uporabo. V primeru 
izdelkov DEWALT, to pomeni, 
da je DEWALT preveril, da je 
proizvod skladen z zahtevami 
ustreznih direktiv*.

* Izključuje laserje in pnevmatska orodja 
- ti izdelki ne potrebujejo oznake CE.

Držalo orodja/nakovalo, nosilec vijačnih nastavkov, 
mehanizem za udarjanje
5. Izvedba garancijskega zahtevka 
5.1 Za izvedbo garancijskega zahtevka kontaktirajte 
vašega prodajalca ali preverite lokacijo vam 
najbližjega DEWALT pooblaščenega servisnega 
partnerja na www.2helpU.com.
5.2 DEWALT orodje je potrebno vrniti prodajalcu ali 
pooblaščeni servisnemu partnerju DEWALT z vsemi 
deli in z originalnim dokazilom o nakupu.
5.3 Pooblaščeni servisni partner DEWALT bo 
pregledal izdelek in potrditi, ali je zahtevek za 
garancijsko popravilo upravičen ali ne.
5.4 Če se med postopkom garancijskega popravila 
ugotovijo obrabljeni deli, lahko pooblaščeni servis 
predloži ponudbo za popravilo ali zamenjavo 
obrabljenih delov.
5.5 Neuspešna zagotovitev primernega vzdrževanja 
izdelka lahko povzroči razveljavitev bodočih 
zahtevkov.
5.6 Po končanem popravilu bo bil izdelek vrnjen 
na mesto, kjer je bil predan v popravilo v okviru te 
garancije.
6. Neveljavni garancijski zahtevki
6.1 DEWALT si pridržuje pravico, da zavrne vsak 
zahtevek na podlagi te garancije, ki po mnenju 
pooblaščenega servisnega partnerja ni v skladu z 
DEWALT evropskimi garancijskimi pogoji.
6.2 Če je garancijski zahtevek zavrnjen s strani 
pooblaščenega servisnega partnerja, bo bil 
razlog zavrnitve predan skupaj z oceno vrednosti 
popravila. Če je garancijski zahtevek zavrnjen se 
ponovno montaža in vrnitev proizvoda z napako 
lahko zaračunata.
7. Spremembe pogojev
7.1 DEWALT si pridržuje pravico do revizije in 
popravkov svoje garancijske politike, obdobij in 
upravičenosti brez predhodnega obvestila v kolikor 
DEWALT meni, da je to primerno.
7.2 Aktualni garancijski pogoji so na voljo na 
www.2helpU.com. Ali pa se obrnite na lokalnega 
DEWALT prodajalca, pooblaščenega servisnega 
partnerja ali lokalno enoto DEWALT

DEWALT Evropsko električno orodje (EO)
3-letna garancija
DEWALT Evropska Garancija EO se za vaš izdelek 
lahko podaljša od 1 leto na 3 leta od datuma 
nakupa pod naslednjimi pogoji.
1. Registracija 
Izdelek mara biti registriran s strani končnega 
uporabnika originalnega DEWALT izdelka v roku 4 
tednov od nakupa na www.DEWALT.eu/3. (potrebni 
so kontaktni podatki uporabnika izdelka DEWALT, 
kataloška številka orodja, serijska številka in 
datumska koda).
Garniture, ki obsegajo nabor orodij, so izvzete iz 
registracije, registrirana morajo biti posamezna 
orodja vključena v garnituro.
2. Splošni pogoji
2.1 TDEWALT 3-letna Evropska garancija EO je na 

voljo za uporabnika originalnih DEWALT izdelkov, 
kupljenih pri pooblaščenih DEWALT Evropske 
prodajalcih, za uporabo v okviru svoje dejavnosti. 
DEWALT 3-letna Evropska garancija EO ni 
uporabna za osebe, ki so DEWALT izdelek kupile za 
preprodajo ali dajanje v najem.
2.2 Ta garancija ni prenosljiva. To je na voljo le 
za uporabnika originalnih DEWALT izdelkov, ki 
so izdelek kupili in registrirali, kot je določeno tu 
zgoraj.
2.3 Poleg pogojev, opisanih v tem dokumentu, 
veljajo tudi pogoji, navedeni v DEWALT Evropski 
garanciji EO.
2.4 Popravilo izdelka ali zamenjavo pod to garancijo 
ne podaljša ali obnovi obdobja garancije. 3-letno 
obdobje garancije se začne od datuma prvotnega 
nakupa in se konča 36 mesecev kasneje.
2.5 Z registracijo izdelka pod DEWALT Evropsko 
3-letno garancijo EO, uporabnik DEWALT izdeleka 
sprejema pogoje omenjene tu zgoraj ter da je 
izdelek izključen iz odredbe DEWALT 30-1-1, 
preklicano 2016/01/01.    
3. Proizvodi, ki so izključeni z 3-letne DEWALT 
Evropske EO garancije 
Poleg izključitev proizvodov, navedenih v DEWALT 
Evropski garanciji EO, poglavje 3, so izključeni tudi 
naslednji izdelki z DEWALT blagovno znamko: 

Orodja za pritrjevanje kot na primer žebljičarji, 
žebljičarji na polnilo.

Baterije in polnilci 

Predelani ali obnovljeni izdelki označeni z dodatnimi 
oznakami – “Factory rework” in / ali “Q”

Kompresorji in agregati.

4. Izvedba garancijskega zahtevka 
4.1 Za izvedbo garancijskega zahtevka kontaktirajte 
vašega prodajalca ali preverite lokacijo vam 
najbližjega DEWALT pooblaščenega servisnega 
partnerja na www.2helpU.com.

4.2 DEWALT orodje je potrebno vrniti prodajalcu 
ali pooblaščeni servisnemu partnerju DEWALT z 
vsemi deli, z originalnim izkazom o DEWALT 3-letni 
garanciji.

4.3 DEWALT si pridržuje pravico, da zavrne vsak 
zahtevek na podlagi te garancije, ki po mnenju 
pooblaščenega servisnega partnerja ni posledica 
napake materiala ali proizvodne napake oz. ni v 
skladu z navedenimi pogoji DEWALT Evropske 
garancije EO.

5. Spremembe pogojev

5.1 DEWALT si pridržuje pravico do revizije in 
popravkov svoje garancijske politike, obdobij in 
upravičenosti brez predhodnega obvestila v kolikor 
DEWALT meni, da je to primerno.

5.2 Aktualni pogoji DEWALT Evropske garancije 
EO so na voljo na www.2helpU.com, ali pri vašem 
lokalnem DEWALT prodajalcu ali lokalni enoti 
DEWALT.
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DEWALT bo popravil, brezplačno, kakršne koli napake zaradi 
pomanjkljivih materialov ali izdelave v roku 12 mesecev od 
dneva nakupa. 

Garancija ne pokriva okvare delov zaradi pretirane obrabe ali 
napačne uporabe orodja.

Garancija ne velja v primerih poskusov popravil s strani 
nepooblaščenih oseb.

Pomanjkljivosti materialov ali izdelave

DEWALT uveljavlja zelo visoke standarde kakovosti pri svojih 
dobaviteljev in proizvodnih procesov. Vsi izdelki so testirani 
preden zapustijo tovarno. Obstajajo pa redkih primeri, ko se 
pripeti okvara izdelka. 

Ko je mogoče na vaše zadovoljstvo potrditi, da je bila okvara 
proizvoda povzročena bodisi zaradi:

a) Nepravilnega sestavljanja s strani proizvajalca ali

b)  Neuspeha proizvajalca pri izdelavi enega ali več sestavnih 
delov izdelkov v okviru specifi kacije, se po garanciji 
DEWALT zagotovi brezplačno popravilo okvare na tem 
izdelku.

Spodnji primeri niso zajete v garancijo:

POČENA OSNOVNA PLOŠČA

POŠKODOVANA BATERIJA (VBODNINE, UREZNINE)

KLJUČNI VIDIKI GA-
RANCIJE SO:

INTERPRETIRANJE
GARANCIJSKE POLITIKE
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Spodnji primeri niso zajeti v garancijo

POŠKODOVANE VZMETI OBRABLJENA UDARNA IGLA POŠKODOVAN

POŠKODOVAN IN OBRABLJEN 
MEHANIZEM ZA UDARJANJE

PREKOMERNA UPORABA, 
POMANJKANJE VZDRŽEVANJA

OBRABLJENOST

 DEWALT Garancija ne zajema 
komponent, ki so predmet 
»obrabe«. Izraz “obraba” se 
nanaša na število ur uporabe 
proizvoda in okoliščine v katerih 
je bil proizvod uporabljen. 
Stopnja obrabe izdelka v tem 
smislu bo za vsak izdelek 
določena s strani pooblaščenega 
servisnega partnerja. Naslednji 
deli so primeri, ki so lahko 
predmet obrabe in torej niso 
zajeti v tej garanciji, če je bil 
izdelek prekomerno uporabljen 
v zvezi z uporabo in okoljem 

uporabe, za katere je bil izdelan:

•  Kolektor na rotorju

•  Ležaji

•  Stikala

•  Vmesni kos/nakovalo in bat

•  Sklopke

•  Povratne vzmeti

•  Na splošno, vsi drugi deli z 
vzajemnim vplivom 

 Poleg izjave glede “obrabe” 
na naših izdelkih, naslednji 

deli niso zajeti v garancijo, 
razen če niso bili okvarjeni 
med proizvodnjo in jih kot take 
prepozna pooblaščeni servisni 
partner:

•  Ščetke

•  Vpenjalne glave

•  Ohišja

•  Kabli (opomba: poškodovani 
kabli vplivajo na varnost in 
učinkovitost orodja in vodijo 
zavrnitvi garancije)
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NEPRIMERNA UPORABA

Primeri neprimerne uporabe orodja vključujejo:

• Ekstremne udarce ali padce

•  Zamašitev s tujimi predmeti, na primer žeblji, vijaki, 
peskom

•  uporaba napačnega orodja za neko aplikacijo

•  Vsaka predelava orodje

•  Daljša izpostavljenost okolju

•  Uporaba z napačno napetostjo

•  Uporaba napačnega pribora ali baterij

•  Pomanjkanje priporočenega vzdrževanja (zlasti kladiva)

•  Uporaba napačne masti (vaše orodje ne potrebuje 
dodatnega mazanja, ne naoljite orodje, saj bo to 
poškodovalo notranje dele)

Poskus servisiranja nepooblaščenih oseb

V garancijskem roku uporabnik svojega orodja v nobenih 
okoliščinah ne sme poskušati servisirati.

Vsak tak poskus razveljavi garancijo tega orodja. Popravila 
v garanciji je lahko izvedeno samo s strani pooblaščenega 
servisnega partnerja DEWALT.

Splošne smernice

• Predložite dokazilo o nakupu. Prepričajte se, da gre za 
veljaven dokument, izdan v času nakupa in da je orodje še  
v garancijskem roku.

•  V nekaterih državah, mora biti garancijski list izpolnjen in 
predložen skupaj z orodjem, ki se ga predaja v garancijsko 
popravilo.

•  Izdelek je moral biti uporabljena skladno z navodilih za 
uporabo.

•  Vsi garancijski zahtevki morajo biti predani skupaj 
kupčevim imenom in naslovom.

•  Storitve v okviru garancije ne podaljšajo ali obnavljajo 
garancijskega roka za orodje.

•  Uporabljajte samo originalne DEWALT rezervne dele.

•  Ne sprejemajte izdelka, ki je bil popravljen s neoriginalnimi 
komponent DEWALT, vključno z neoriginalnimi baterijami.

•  Pod garancijo ne sprejemajte orodij, ki so bila zlorabljena, 
so padla ali se poškodovana.

•  Za izdelke, ki se prodajajo kot sestavni del promocijskega 
kompleta (na primer oblačila ali električne naprave), se za 
pomoč obrnite na vodje lokalnega servisa.

Transport

• Da bi orodje zaščitili med transportom ga je potrebno vrnili 
v popravilo v originalni embalaži, vključno s kovčkom seta.

UPORABA NAPAČNEGA ORODJA POŠKODBE Z VODOUPORABA NAPAČNEGA ORODJA

INTERPRETIRANJE GARANCIJSKE POLITIKE
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Da bi zagotovili maksimalno življenjsko dobo baterij obstaja 
nekaj dobrih praks, ki jih je treba upoštevati kot splošno vodilo.

Preverite, ali je uporabnik upošteval naslednje 
smernice:

1. Baterija bo dosegala optimalno delovanje, ko se polni ob 
sobni temperaturi. Ne sme se polniti pri temperaturah pod 
4°C ali nad 40°C. V takih pogojih se baterija ne bo v celoti 
napolnila in se lahko trajno poškoduje.

2.  Če je baterija vroča, jo mora uporabnik pustiti izven 
polnilca vsaj 2 uri, dokler baterija ne doseže sobne 
temperature.

3.  Uporabnik naj baterije ne poskuša izprazniti preko točke, 
od katere orodje ne deluje z močjo in navorom potrebnim 
za delo. To lahko povzroči trajno poškodbo, ki bo 
preprečevala celovito polnjenje baterije. Uporabnik ne sme 
s trakom prelepiti stikala na orodju, da bi ga izpraznil.

4.  Baterijo je treba hraniti na hladnem in suhem prostoru. Če 
temperatura presega 49°C, se lahko zmanjša življenjsko 
doba baterije.

5.  Občasno mora uporabnik baterijo polniti čez noč, da v 

celoti izkoristi 3-stopenjski sistem polnjenja za optimalen 
čas delovanja in življenjsko dobo baterije.

6.  Ob neuporabi morajo biti poli baterij zaščiteni s pokrivalom 
za shranjevanje (previdnost: ne pustite ohlapnih kovinskih 
delov v bližini polov baterije).

7.  Zaskočniki baterije morajo biti zaščiteni pred zlorabami ali 
pred posebno hudimi vplivi, ki bi lahko vplivali na pravilno 
namestitev na orodje.

8.  Preobremenitev naprave. Če napravo preobremenite to 
lahko izprazni baterijo, kar lahko povzroči trajno poškodbo 
akumulatorskih celic.

9.  Baterije se ne sme shranjevati priklopljene v polnilec.

10. Baterijo je treba hraniti ločeno od neposredne sončne 
svetlobe.

 
Kjer je jasno, da te smernice niso bile upoštevane, je 
vsaka nastala škoda na bateriji ali slabše delovanje zaradi 
tega razlog, da ta škoda ni pokrita z garancijo.

Za izpolnitev pogojev garancije morajo biti baterije sprejete v okviru garancije servisu 
predložene v kompletu (orodje, polnilec in originalne baterije).

Baterije – oprema

Baterije je treba testirati s preizkuševalcem baterij DEWALT ki ga zagotovi DEWALT. 
Garancijska zamenjava baterij se lahko izvede samo prek servisne službe, ki izvajajo 
postopke in uporabljajo opremo potrjeno s strani DEWALT-a. Za več podrobnosti se 
prosim obrnite na vodjo lokalnega servisa.

Poškodovana baterijaUporabniku je baterija padla na 
tla in povzročila hudo poškodbo

DEWALT priporočeno testiranje baterij

Stari polnilnik se je uporabil s 
popolnoma novim svedrom

BATERIJE – SPLOŠNA NEGA
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XR FLEXVOLT – čeprav gre za 54V bo preizkušeno na 18V

Kupec prinese
baterijo servisu.

Pooblaščeni servis zahteva 
polnilec in orodje, če ju stranka 

ne ponudi.

Agent vizualno preveri
stanje baterije in preveri

dokazilo o nakupu.

Postavi baterijo v polnilec kupca 
za 2 minuti. Ali LED kaže

“zamenjati baterijo”?
Ali baterije izpolnjuje garancijska merila?

NI ZAJETO V GARANCIJO,
VRNITI KUPCU

BREZ TEŽAV, VRNITI 
KUPCU

Če LED prikazovalnik 
prikazuje “topla/hladna 
baterija”- počakati da
baterija doseže sobno 

temperaturo in poskusite 
znova.

Postavi baterijo v orodje in 
testiraj funkcionalnost (če 

je potrebno, polni 5 minut,). 
Delovaje orodja lahko 

ponudi indikacijo glede
obravnavanega primera.

Je vse skladu s
specifi kacijo?

OPOZORILO!
Nikoli ne uporabljaj DEWALT-ov preizkuševalec 
za polnjenje DEWALT Li-Ion baterij.

Vedno uporabljajte priporočene DEWALT 
polnilce.

SPECIFIKACIJA BATERIJE

OZNAČENA KAPACITETA 
BATERIJE

MIN AH 
SPECIFIKACIJA

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

VRSTA BATERIJE VOLTAŽA BATERIJE ŠT. CELIC

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

Ne

Ne

Ne

Ne

Yes

Da

Da

Da

Da

Preverite baterijo s
polnilcem serviserja.

Isti rezultat?

ZAMENJAJ
BATERIJO

Ne

Popolno napolni
baterijo.

Zaženite program
pregleda celic in

preizkus 
zmogljivosti 
na DEWALT 

preizkuševalcu
baterij.

Je baterija v 
skladu s specifi 

kacijo? (Glej 
tabelo na levi)

TESTIRANJE BATERIJE

Povežite baterijo in orodje s 
testerjem motorja. Preverite 

stabilnost napetosti in 
tok brez obremenitve. 

Poskusite vse prestave in 
smeri.

Se je stranka pritožila 
zaradi kratkega časa 

delovanja?
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Kako baterije začnejo slabeti?

Paket baterij pogosto ni deloval zaradi starosti. Zmogljivost 
se zmanjšuje do točke, pri kateri paket baterij ne zmore več 
zagotavljati dovolj dolgi čas delovanja na eno polnjenje. Druge 
napake vključujejo pregretje baterije, kratki stik in poškodbe 
zaradi nenadnega udarca. 

Kaj lahko naredim, da pomagam bateriji, da deluje 
odlično čim dlje?

Baterij se začnejo starati takoj od začetka uporabe. To je 
popolnoma običajno in velja za vse baterije vseh proizvajalcev. 
Obstajajo pa poti, s katerimi lahko staranje baterij upočasnite.

• Večina polnilnikov baterijh NiCd/NiMH DEWALT polni več 
kot 10 ur s programom “osvežitev”, ki ga morate uporabiti 
vsak teden. V priročniku preverite in ugotovite, ali ima to 
funkcijo tudi vaš polnilnik.

•  Ne prenapolnite svojega orodja.

•  Če baterij ne boste uporabljali nekaj mesecev, shranite 
paket baterij v suhem okolju, med 4 ºC in 20 ºC.

Nikljeve baterije je treba shranjevati prazne, litij-ionske 
baterije pa je treba vedno shranjevati popolnoma napolnjene. 
Če jih ne, obstaja tveganje samoizpraznitve paketa, ki lahko 
povzroči, da se ena ali več celic izprazni pod kritično napetost 
in zaradi tega postane baterija neuporabna. Za običajno 
kratko obdobje shranjevanja je zaželena sobna temperatura. 

Kaj je »efekt spomina« in ali to vpliva na baterije 
električnega orodja

Spomin je en od številnih vzrokov, ki povzroča skrajšanje 
časa delovanja. Spomin se ustvari ob ponavljajočih in 
šibkih praznitvah, pri točno določeni aplikaciji (na primer 
zobna ščetka ali električni brivnik), vsakodnevno, brez da 
bi se pri tem baterija popolnoma izpraznila. Zaradi različnih 
namembnostih uporabe, so ponavljajoče in šibke praznitve 
ob točno enakem stanju baterije, pri akumulatorskih orodjih 
redka. Večina uporabnikov še vedno, napačno, uporablja izraz 
“spomin” za vse vrste težav s krajšim časom delovana baterij. 
Medtem ko lahko NiCd in NiMH trpijo zaradi te možnosti, Li-
Ion baterije ne.       

        

Je treba pred polnjenjem izprazniti baterijo do konca?

Nobeno elektrino orodje z baterijami ni treba izpraznitido 
konca pred polnjenjem, to lahko najverjetneje trajnopoškoduje 
paket baterij, kot pa podaljša življenjsko dobo paketa baterij. 
Za NiCd in NiMH baterije, če uporabnik ugotovi upad moči, 
je treba baterije napolniti. Pri litij-ionski bateriji se baterija 
(ali včasih orodje) samodejno odklopi, če upade moč pod 
določeno točko. To je običajno in je točka, ko je treba baterijo 
začeti polniti. 

Ali lahko na svojem orodju uporabljam DEWALT baterijo 
z enako napetostjo, vendar drugačno kemično sestavo 
(NiCd / NiMH / Li-Ion)?

Samo zato, ker je bilo vaše orodje kupljeno z Li-Ion, NiCd ali 
NiMH baterijo, ne pomeni, da ga ni mogoče uporabiti z katero 
koli od baterij drugih kemičnih struktur. Zato je najbolje, da 
se kompatibilnost preveri z lokalnim DEWALT trgovcem ali 
servisom, in upoštevati, da bo morda potrebno nadgraditi 
polnilec, če nadgrajujete baterije. 

Ali lahko na svojem orodju uporabljam DEWALT baterijo 
z enako napetostjo, vendar različno stopnjo kapacitete 
(Ah)?

Zmogljivost (ali število Amp ur) baterije je pomembna za 
količino časa delovanja, ki ga boste od nje prejeli. To se 
pogosto primerja s posodo za gorivo avtomobila. Baterija 
kapacitete 3.0Ah bo imela bistveno več časa delovanja, kot 
baterija kapacitete 1.5Ah, vendar ob predpostavki, da gre 
za enako napetost in tip baterije in da ste preverili kemijsko 
strukturo kot omenjeno zgoraj – kompatibilnost. 

Lahko se DEWALT polnilec uporablja za polnjenje 
katere koli DEWALT baterije?

Ne. Različni polnilci so primerne za uporabo z različnimi 
baterijami. Čeprav bo veliko polnilcev lahko polnilo baterije 
različnih napetosti in kemijskih struktur je, če niste prepričani, 
najbolje, da kompatibilnost preverite s svojim lokalnim 
DEWALT trgovcem ali servisom.

POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE BATERIJE
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 Do poškodbo vpenjalne glave lahko pride zaradi 
napačne uporabe, kot na primer:

• Polzenje svedra ali drugega nastavka zaradi nepravilne 
zatesnitve vpenjalne glave.

•  Obraba zaradi uporabe vrtalnika z vpenjalno glavo pri trdih 
površinah.

•  Dopuščanje kopičenje smeti na vpenjalni glavi (za 
zmanjšanje tveganja, vedno očistite sveder preden ga 

vstavite v vpenjalno glavo).

•  Rja zaradi dolgotrajnejše izpostavljenosti vlagi

• Poizkušanje z odstranjevanjem vpenjalne glave ali 
pribora z uporabo napačnega orodja, na primer z uporabo 
primeža.

Vpenjale glave običajno niso zajete v garancijo razen če niso 
bile izdelane po posebnih specifi kacijah.

MOTORJI

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo, 
so motorji opremljeni s hladilnim 
ventilatorjem. Učinkovitost tega 
hladilnega sistema je neposredno 
povezana s hitrostjo vrtenja rotorja. Ko 
se poveča napetost motorju, je potrebno 
več energije za vzdrževanje nazivne 
RPM (vrtljaj na minuto). Pod dolgotrajni 
napetosti hitrost motorja pade in hladilni 
učinek se hitro zmanjša. Temperatura 
motorja se nato poveča, kar lahko 
povzroči kritično pregrevanja.

Da bi se izognili pregrevanju, bi 
moralo motorju v vsakem trenutku biti 
omogočeno delovati na optimalnem 
RPM. Pregret motor, ki nikoli ni zajet 
v garancijo, je skoraj vedno znak 
nepravilne uporabe orodja.

STIKALA & TISKANA VEZJA (PCB)

Stikala in PCB-ji so lahko statični 
občutljivi deli. Kot taki, morajo biti 
hranjeni in zavarovani z ustrezno 
statične zaščite. Opomba: Stikala in 
PCB-ji so občutljivi na visoke napetosti 
in toploto, ki jo povzroča preobremenitev 
orodja. Takšne okvare nikoli niso zajete v 
garancijo.

LASERJI

Laserji se pod garancijo lahko 
popravljajo ali kalibrirajo samo s strani 
pooblaščenih servisnih partnerjev, ki 
so bili usposobljeni in potrjeni s strani 
DEWALT-a. Ne poskušajte s kalibriranjem 
in / ali popravljanjem izdelka, če niste 
popolnoma usposobljeni in nimate 
pravilne opreme za kalibriranje ali 
popravilo.

Če ima naprava mehanske poškodbe, 
kot so razbito steklo ali upognjeno 
rotacijsko glavo, pomeni da je to rezultat 
padca orodja, kar ne more biti sprejeta v 
okviru garancije. Če ima naprava optično 
odmik ali je slabo umerjeno, si oglejte 
priročnik “preverjanje umerjenosti” 
(imenovane tudi preverjanje točnosti).

Če preverjanje kalibracije ne odpravi 
težave, mora laser biti servisiran in 
kalibriran s strani pooblaščenega 
servisnega partnerja.

Če so baterije ostale v napravi za 
daljše časovno obdobje, ko laser ni bi v 
uporabi, lahko to povzroči korozijo – to ni 
zajeto v garancijo.

Prekomerna uporaba

Korozija baterij

Pregorel motor

Počen objektiv

Poškodovana vpenjalna glava – za
orodje se ni skrbelo kot je potrebno.

Zarjavela vpenjalna glava 
– orodje zapuščeno zunaj

SMERNICE – VPENJALNE GLAVE
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Informacije so na voljo na www.2helpU.com

Naša servisna spletna stran, 2helpU vam bo ponudila vse, kar 
morate vedeti o DEWALT servisu:    
Tehnični podatki o naših izdelkih:     
• Navodila za uporabo

• Tehnične lastnosti

• Seznam rezervnih delov

• Tehnično risbe

Podrobnosti o naših pooblaščenih servisov in delih za  
zamenjavo s strani uporabnika (CRU):
• Seznam naših partnerjev
• Poiščite najbližjega partnerja
• Kontakti partnerjev
• Zemljevid za lociranje partnerja

Kot pooblaščeni servisni partner imate poln dostop do 
www.2helpU.com prek aplikacije »tool commerce«. Poleg 
tehničnih specifi kacij, risb in nadomestnih delov, »2helpU« 
vsebuje načrte vezave kablov, navodila za uporabo, navodila

za popravila, Servisna poročila, videoposnetke popravil, 
animacije popravil in informacije za usposabljanje. Raven 
informacij je odvisna od izdelka in se redno posodablja.

ONLINE / SPLETNE INFORMACIJE
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Q: Kateri izdelki so zajeti v DEWALT 3-letno garancijo?

A: DEWALT Evropska 3-letna garancija za električna orodja 
(EO) velja za primerna DEWALT električna orodja kupljena 
po 1. januarju 2016, ki so bili registrirani na spletu v toku 
4 tednov od dneva nakupa. Pravila in pogoji veljajo.   

Q: Katera električna orodja niso zajeta v dodatno 
2-letno garancijo?

A: Izključene so naslednje skupine električnega orodja: 
Orodja za pritrjevanje kot na primer žebljičarji, žebljičarji 
na polnilo, baterije in polnilci Predelani ali obnovljeni 
izdelki označeni z dodatnimi oznakami – “Factory rework” 
in / ali “Q”     
Kompresorji in agregati     
Ti izdelki so zajeti v standardno 1-letno garancijo

Q: Do kakšne garancije je upravičeno orodje, ki je bilo 
kupljeno pred 1. januarjem 2016?

A: Za DEWALT Evropska električna orodja, kupljena pred 1. 
januarjem 2016 velja garancijska politika »30.1.1«, razen 
če so bila orodje registrirana v okviru garancijske politike 
XR, kjer je garancijski rok podaljšan na 3 leta od datuma 
nakupa. 

Q: Ali je električno orodje upravičeno do 3-letne 
garancije, če je bilo kupljeno pred 1. januarjem 
2016?

A: Ne. DEWALT Evropska 3-letna garancija električnega 
orodja (EO) velja za upravičena DeWalt električna orodja 
kupljena po 1. januarju 2016, ki so bil registriran na spletu 
v roku 4 tednov od dneva nakupa. Pravila in pogoji veljajo. 

Obiščite ‘mydewalt.dewalt.xx’, da preverite, ali je orodje 
upravičeno do 3-letne garancije

SPLOŠNA, POGOSTA VPRAŠANJA
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Q: Do kakšne garancije je upravičeno orodje, ki je bilo 
kupljeno po 1. januarju 2016 in ima v navodilih 
za uporabo omenjena informacija glede garancije 
»30.1.1«?

A: DEWALT Evropska 3-letna garancija EO velja za 
upravičene proizvode, kupljene po 1. januarju 2016, če so 
registrirani na spletu v 28 dneh od nakupa. Če orodje ni 
bilo registrirano, potem velja standardna 1-letna garancija. 
Če je izdelek opremljen z informacijo o garancijski politiki 
»30.1.1« in izdelek ni bil registriran, je lahko s strani 
servisnega partnerja garancijski zahtevek upoštevan pod 
pogoji politike »30.1.1«.    
Z registracijo izdelka pod DEWALT evropsko 3-letno 
garancijo se strinjate, da je izdelek izključen iz DEWALT 
politike »30.1.1«, umaknjene 1. januarja 2016.  
 

Q: Ali lahko kupec svoj izdelek registrira za DEWALT 
Evropsko 3-letno garancijo EO in vloži garancijski 
zahtevek pod pogoji politike »30.1.1«?  

A: Ne. Z registracijo izdelka v DEWALT Evropsko 3-letno 
garancijo EO, uporabnik izdelka DEWALT sprejema pravila 
in pogoje ter da je izdelek izključen iz DEWALT politike 
»30.1.1«, umaknjene 1.1.2016. 
   

Q: Kdo lahko registrira DEWALT izdelek za 3-letno 
garancijo?

A: Registracijo za podaljšano 3-letno garancijo mora opraviti 
končni uporabnik izdelka DEWALT, ki je kupil DEWALT 
električno orodje pri pooblaščenem DEWALT Evropskem 
prodajalcu, za uporabo v okviru svoje profesionalne 
dejavnosti. Garancija ni prenosljiva. Zato lahko le prvi 
DEWALT končni uporabnik opravi registracijo in vloži 
garancijski zahtevek. 

Q: Ali vključujemo predelane izdelke v 3-letno 
garancijo?

A: predelani proizvodi so izključeni s ponudbe z 3-letno 
garancijo. Obnovljeni ali predelani izdelki prepoznani z 
dodatno označbo “Factory rework” in / ali “Q”. 
        
        
       

 

Q: Kako dolgo je na voljo internetna povezava za 
namestitev obrazca za registracijo? 

A: Povezava bo na voljo, do preteka garancijskega roka.. 
        
       

Q: Kako dolgo bomo jamčili garancijo »30.1.1«? 

A: Garancija »30.1.1« je bila umaknjena z vseh novih 
proizvodov DEWALT, kupljenih od 1. januarja 2016. Za 
izdelke, kupljene pred 1. januarjem 2016 bo DEWALT še 
naprej zagotavljala podporo iz garancije »30.1.1« za 12 
mesecev od dneva nakupa. DEWALT Evropska 3-letna 
garancija EO se uporabi za ustrezne proizvode kupljene 
po 1. januarju 2016, če so registrirani na spletu v 28 dneh 
od nakupa. Če orodje ni bilo registrirano, velja standardna 
1-leto garancija. Če je izdelek opremljen z informacijami o 
garancijski politiki »30.1.1« in izdelek ni bil registriran, se 
lahko s strani servisnega partnerja upošteva garancijski 
zahtevek pod pogoji »30.1.1«. Z registracijo izdelka v 
DEWALT evropsko 3-leta garancijo električnega orodja 
se strinjate, da je izdelek izključen iz DEWALT politike 
»30.1.1«, umaknjene 1. januarja 2016. 

Q: Ali orodja za intenzivno proizvodnjo izključujete z 
določil in pogojev za 3-letno garancijo?

A: Da, izdelki za uporabo v aplikacijah serijske proizvodnje, 
postavljanje odrov, ki so, s servisnimi sporazumi ali 
medpodjetniškimi pogodbami dobavljeni podjetjem za 
oddajanje v najem, so izključeni in so predmet posebnih 
garancijskih pogojev, določenih v pogodbi o dobavi.  
 

Q: Ali 3-letna garancija kritje odklepanje moje 
Bluetooth baterije pri pooblaščenem serviserju?

A: Ne, baterije so izključene iz veljavne 3-letne garancije XR 
in bodo tudi izključena iz nove 3-letne garancije. Poleg 
tega, podatki z baterije ne vključujejo podatkov o orodju, 
ki je bilo dobavljeno skupaj s to baterijo 

Q: Ali lahko kupec registracijo za dodatni 2 leti 
garancije opravi po pošti?

A: Žal, vendar je registracija možna samo prek spleta.
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Vaš DEWALT servisni zastopnik:

РЕГИСТЕР АТ

Rumena in črna barvna shema se uporablja za DEWALT
električno orodje in pribor kot blagovna znamka.

www.2helpu.com

GARANCIJA 
IN SERVIS

Prosimo sklicujte se na pravila in pogoje, ki so na 
voljo na vašem tržišču.

www.                 .com


